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O desenvolvimento da sociedade, historicamente, ocorreu sob a noção de que os 

recursos naturais eram abundantes e sem preocupação com a geração e destinação de 

resíduos sólidos. Atualmente, com os conceitos de desenvolvimento sustentável, há 

tentativas de encontrar soluções para diminuir o consumo de materiais naturais bem 

como reduzir o volume de resíduos sólidos gerados. O setor da construção civil, em 

especial a área de materiais de construção, tem desenvolvido pesquisas para contribuir 

com esse conceito de sustentabilidade. A utilização de fibras naturais, como as de sisal, 

tem crescido na engenharia civil graças às vantagens econômicas e ambientais 

apresentadas por estas fibras. Outra medida que vem ganhando importância para o 

desenvolvimento sustentável da construção civil é o uso de resíduos de construção e 

demolição (RCD) visando a redução do consumo dos materiais naturais e a redução do 

impacto relacionado à destinação final desses resíduos. Neste trabalho foi desenvolvido 

um elemento construtivo de fibrocimento utilizando fibras de sisal e resíduo de 
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concreto. O compósito desenvolvido foi caracterizado e analisado através de ensaios 

físicos e mecânicos (absorção de água, massa específica, resistência à compressão, 

tração e flexão). Os resultados de caracterização do compósito contendo resíduo 

mostraram comportamento semelhante ao material de referência sendo então possível a 

produção do elemento construtivo (elemento de enchimento para lajes premoldadas de 

concreto). Os elementos de enchimento produzidos foram testados através do ensaio de 

carga determinado pela NBR 14859/2002 e comparados com os elementos 

tradicionalmente empregados (EPS e bloco cerâmico). Os resultados mostraram que os 

elementos de enchimento compósitos atenderam  aos requisitos da referida norma. Em 

seguida foram produzidas lajes contendo os elementos de enchimento tradicionais e os 

elementos compósitos para verificação do desempenho desses materiais em serviço. Os 

resultados mostraram um melhor desempenho das lajes produzidas com os elementos 

compósitos em relação aos elementos de EPS e de bloco cerâmico.  

Palavras-Chave: Compósito reciclado, resíduo de concreto, fibras de sisal, elemento de 

enchimento 
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Historically, society’s development occurred under the notion that natural resources 

were abundant and without concern for the generation and disposal of solid waste. 

Currently, with sustainable development's concepts, there are attempts to find solutions 

to reduce the consumption of natural materials and reduce the volume of solid waste 

generated. The construction sector, especially building materials area, has developed 

research to contribute to sustainability's concept. The use of natural fibers such as sisal, 

has grown in civil engineering thanks to the economic and environmental benefits 

provided by these fibers. Another measure that is becoming increasingly important for 

construction’s sustainable development is the use of waste from construction and 

demolition (WCD) in order to reduce natural materials’ consumption and reducing the 

impact related to the disposal of such waste. This research developed a cement fiber 

element using sisal fibers and concrete residue. The composites developed were 
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characterized and analyzed by physical and mechanical tests (water absorption, density, 

compressive strength, tensile and bending). Results of characterization of the 

composites containing residue showed behavior similar to the reference material. So, it 

is possible to produce the constructive element (packing element for pre-cast concrete 

slabs). The packing elements produced were tested by the specified test load NBR 

14859/2002 and compared with the traditionally used elements (EPS & ceramic block). 

The results showed that the composites fillers fulfilled the requirements of the 

abovementioned standard. Then slabs were produced containing traditional fillers and 

composites elements to performance verification of such materials in service. The 

results showed a better performance of the slabs produced with composites elements in 

respect of EPS elements and ceramic block. 

Keywords: Recycled composite, concrete waste, sisal fibers, packing element 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade está intimamente ligado 

à construção civil. Este setor, por sua vez, tem uma grande dependência dos avanços na 

área de materiais, isto porque muitas estruturas projetadas e utilizadas nos diversos 

ramos da engenharia foram viabilizadas devido ao melhor conhecimento e 

aproveitamento das propriedades dos materiais tradicionalmente empregados. 

Entretanto, esses materiais tradicionais necessitam de melhorias para maior adequação 

às novas demandas relativas à redução do consumo de materiais naturais e emissão de 

poluentes que exigem o estudo para melhorar essas características ou até o 

desenvolvimento de materiais novos que possam suprir as lacunas deixadas por estas 

limitações. Uma alternativa para este problema é o uso de materiais compósitos, haja 

vista que a combinação das propriedades dos materiais tradicionais e dos materiais de 

reforço pode gerar um produto final com propriedades mais avançadas para atender 

essas demandas específicas na engenharia civil. 

Uma aplicação bastante conhecida de material compósito na construção civil é na 

fabricação de produtos laminados de fibrocimento. Durante muitos anos, a fibra mais 

utilizada na produção de fibrocimento foi o asbesto, porém com a descoberta que esse 

material causa sérios prejuízos à saúde (SELIKOFF et al., 1979; GARDNER et al., 

1986), essa fibra vem sendo cada vez menos utilizada, até a sua proibição em alguns 

países. Diante disto, inúmeras pesquisas vem sendo desenvolvidas para encontrar um 

material que substitua, satisfatoriamente, o asbesto nos produtos de fibrocimento.  

A fibra vegetal é um exemplo, especialmente as de sisal, que vem sendo objeto de 

estudos (SCHAFER e BRUNSSEN, 1990; LIMA, 2004; LIMA et al., 2007) para a sua 

utilização em compósitos cimentícios. Os resultados obtidos nestas pesquisas apontam 

para uma potencialidade da fibra de sisal para utilização como reforço em matrizes 

cimentícias para formação do compósito fibrocimento. 

Um outro aspecto da indústria da construção civil que pode ser destacado é ser uma 

das grandes consumidoras de recursos naturais não renováveis. A extração de matéria-

prima natural ocorre seja como insumo para a produção de cimento (constituído 

basicamente por calcário e argila) seja como material constituinte de argamassas e 



18 

 

 

 

concretos (areia e brita) até elementos de decoração como rochas ornamentais, entre 

outros. Além disso, este setor é um dos grandes geradores de resíduos. Estima-se que no 

Brasil, cerca de 50% da massa de resíduos sólidos seja constituído de entulho da 

construção civil (PINTO, 1999) e grande parte desse resíduo vem sendo indevidamente 

descartado no ambiente, em vias públicas, terrenos baldios, etc e causam uma série de 

transtornos e prejuízos para o poder público e para a própria sociedade.  

A reciclagem dos resíduos da construção civil para aplicação como agregado na 

produção de argamassas e concretos é uma maneira de reduzir os impactos e problemas 

associados a esses resíduos e tem sido objeto de pesquisas (OLIVEIRA, 2012; 

ARAGÃO, 2007; VIEIRA, 2003) que mostram que é possível reduzir o consumo de 

materiais naturais, bem como diminuir os problemas com a destinação inadequada 

desses resíduos no ambiente. 

O setor de construção apresenta uma grande variedade de produtos, sistemas 

construtivos e processos de produção, o que possibilita modificação de alguns materiais, 

bem como a inserção de materiais novos, desde que atendam aos requisitos a eles 

impostos.  

Um sistema construtivo que vem sendo cada vez mais utilizado na engenharia é o 

de lajes premoldadas. Nesse sistema, as vigotas correspondem ao elemento estrutural e 

tem função de resistir aos esforços de flexão na laje. Os elementos de enchimento 

(também chamados de fôrma perdida) tem a função de preencher os espaços entre as 

vigotas e servir de fôrma para o concreto que será lançado em seguida. Entre os 

elementos de enchimento comumente utilizados encontram-se os blocos cerâmicos e o 

poliestireno expandido (EPS). Como o elemento de enchimento não possui função 

estrutural existe a possibilidade de utilização de diversos materiais para esta função. 

Desta forma, existem pesquisas (VARGAS et al., 2014; SPOTTISWOODE et al., 2012; 

LÁRUSSON et al., 2013) que visam à utilização de materiais alternativos como 

elementos de enchimento em lajes, tais como garrafas PET, papelão, espuma rígida de 

poliuretano, entre outros. 

O EPS é um material plástico, derivado do petróleo, resultante da polimerização do 

estireno em água. Após o processo de polimerização, dá-se o processo de expansão 

utilizando o gás pentano como agente expansor. Como sua matéria prima principal é o 
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petróleo, um recurso natural não renovável, a produção do poliestireno expandido traz 

consigo problemas relacionados à sustentabilidade e impacto ambiental. 

Na fabricação de blocos cerâmicos há uma série de processos que causam relevante 

impacto sobre o ambiente, os principais são: a degradação das áreas de extração da 

matéria-prima, o consumo de energia e emissão de gases poluentes para a atmosfera no 

processo de queima e a geração de resíduos sólidos proveniente das perdas devido a 

falhas na qualidade do produto final e quebras durante o manuseio. 

O presente trabalho visa à utilização de um compósito de matriz cimentícia 

contendo resíduo de construção como substituto parcial do agregado natural e reforço de 

fibras de sisal para a produção de elemento de enchimento para lajes premoldadas de 

concreto. Para tal, serão analisadas as propriedades do compósito cimentício reciclado e 

o comportamento mecânico do elemento de enchimento produzido.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O presente estudo tem por objetivo o desenvolvimento de um elemento de 

enchimento para lajes premoldadas, produzido com compósito cimentício contendo 

resíduo de concreto (RC) e fibra de sisal. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Dosagem da matriz cimentícia de modo a obter a consistência adequada para a 

moldagem dos elementos de enchimento; 

 Caractrização física e mecânica do compósito através dos ensaios de 

consistência, absorção de água por imersão, absorção de água por capilaridade, 

resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, 

resistencia à tração na flexão e resistência à flexão em 4 pontos. 

 Determinação da carga máxima do elemento de enchimento; 

 Avaliação do desempenho do elemento de enchimento em serviço (produção de 

lajes e determinação da relação carga x deslocamento). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

 

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da 

resolução 307/2002, pode-se definir os resíduos de construção e demolição como sendo 

os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras civis e 

os resultantes da preparação e escavação de terrenos, podendo então ser tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, entre outros. São comumente 

chamados de entulho de obra, caliça ou também de metralha. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe), a coleta de RCD no Brasil em 2013 foi de 117.437t/dia, o 

que resultou em aproximadamente 43 milhões de toneladas, sendo a região nordeste 

responsável por cerca de 19% desse valor. A quantidade de resíduo gerado pode ser 

ainda muito maior, considerando que grande parte do entulho gerado no país é lançado, 

indevidamente, em terrenos baldios, à beira de estradas etc. Essa destinação 

inapropriada gera grandes impactos à sociedade e ao ambiente como a degradação da 

paisagem urbana, obstrução de vias, proliferação de vetores de doenças, dificulta a 

drenagem das águas pluviais, contaminação das águas subterrâneas ou lençol freático, 

entre outros problemas. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 

10004/2004, classifica os resíduos da construção civil como Inertes, classe II-B (não 

reagem quimicamente nem solubilizam seus constituintes em concentrações superiores 

aos padrões estabelecidos por norma). Entretanto, Oliveira et al. (2001) apud Lovato 

(2007) através de análises químicas e difratometria verificaram que esse resíduo 

apresenta propriedades não inertes e portanto a norma deveria ser modificada 

classificando esses resíduos como não inertes. De acordo com Zordan (1997) e Carneiro 

(2005), os resíduos de construção e demolição, a depender da origem e da composição, 

podem apresentar elementos que os tornem perigoso como por exemplo o gesso 

(resíduo não inerte classe II-a), tintas, solventes e óleos (considerados perigosos – classe 

I). Por isso torna-se necessário o seu gerenciamento. 
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Segundo Ângulo et al. (2011), em termos de gerenciamento do RCD, é necessária 

a realização de um diagnóstico que seja capaz de identificar e quantificar a geração 

pelos vários agentes, para elaborar planos de gerenciamento desses resíduos. 

Uma maneira de diminuir o volume de RCD que é indevidamente descartado no 

ambiente é fornecendo alternativas para a introdução desse resíduo na cadeia produtiva 

da construção civil. Dessa forma, pode-se diminuir a necessidade de áreas para o 

descarte desse resíduo uma vez que, na maioria das cidades, não há disponibilidade para 

a criação dessas áreas, além de reduzir o impacto ambiental associado à sua incorreta 

destinação. Outro benefício da reciclagem do RCD é a diminuição da extração de 

agregados  naturais, já que a indústria de construção civil é uma grande consumidora de 

recursos naturais não renováveis (JOHN, 2000). 

De acordo com a Abrecon (2014), a reciclagem de RCD no Brasil ainda é 

incipiente, enquanto que em muitos países da Europa o mercado de reciclagem desse 

resíduo é bastante desenvolvido devido, em grande parte, pela escassez de recursos 

naturais desses países. Em 2013, existiam no Brasil 120 usinas para reciclagem de 

RCD, sendo que mais da metade estavam localizadas na região sudeste do país 

(ABRECON, 2014). Um levantamento realizado por Miranda, Ângulo & Careli (2009), 

sobre usinas de reciclagem de RCD mostrou que estas, operando em sua capacidade 

máxima, conseguiriam reciclar cerca de 4,5% do RCD gerado no Brasil, o que é muito 

pouco.  

Pode-se então perceber a importância de se criar alternativas para aumentar o 

uso de RCD, contribuindo assim para uma redução desse volume de resíduos sólidos 

que ocupam cada vez mais espaços nos aterros, trazendo preocupações e custos para o 

poder público. 

 

2.1.1 Composição do RCD 

 

Uma das principais características do RCD é sua heterogeneidade. Segundo 

Lovato (2007), nesses resíduos podem ser encontrados todos os materiais e 

componentes empregados na construção civil (argamassa, concreto, brita, areia, blocos e 
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tijolos cerâmicos, madeira, verniz, tinta, entre outros). De acordo com Zordan (1997), 

essa diversidade na composição varia, ainda, conforme a região onde é gerado e com as 

características da construção.  

A seguir, na Tabela 2.1 está registrada a composição de RCD coletados em 

algumas cidades brasileiras. 

Tabela 2.1 - Composição do RCD gerado em algumas cidades do Brasil 

Constituintes 
São Paulo 

– SP
(1) 

Porto Alegre 

– RS
(2) 

Maceió – 

AL
(3) 

Fortaleza – 

CE
(4) 

Salvador – 

BA
(5) 

Feira de 

Santana –BA
(6)

 

Argamassa 25,2% 44,2% 27,8% 38,0% 53,0% 54,6% 

Concreto 8,2% 18,3% 18,6% 15,0% 9,0% 16,5% 

Material 

cerâmico 
29,6% 35,6% 48,2% 18,0% 5,0% 25,9% 

Cerâmica 

polida 
- 0,1% 3,1% 11,0% - - 

Rochas, solos 32,0% 1,8% - 12,0% 27,0% 1,2% 

Outros 5,0% - 3,3% 6,0% 6,0% 1,8% 

Fonte:  (1) Brito Filho, 1999; (2) Lovato, 2007; (3) Vieira, 2003; (4) Oliveira et al., 2011; (5) Quadros e 

Oliveira (2001) apud Reis, 2009; (6) Lima et al., 2007 

Observa-se que na maioria das cidades a predominância na composição do RCD 

é de argamassa e material cerâmico. De acordo com Leite (2001), na maioria dos RCD 

há uma grande ocorrência de cerâmica, argamassa e concreto, pois isto está muito 

atrelado ao tipo de construção, técnicas e insumos construtivos utilizados no setor da 

construção civil. 

A heterogeneidade do RCD pode ser entendida como um fator negativo, o que 

dificulta sua aplicação em argamassas, uma vez que estes são materiais porosos os 

quais, normalmente, requerem uma quantidade maior de água para o processo de 

mistura. Dessa forma, a influência exercida por este resíduo nas propriedades das 

argamassas pode, ou não, ser benéfica dependendo da sua origem e composição. 

Uma alternativa para diminuir os efeitos da variabilidade do RCD é proceder a 

separação dos componentes do resíduo e aplicar as frações de forma individual. De 

acordo com Grubba (2009) a fração de concreto do RCD, através da reciclagem na 

forma de agregado, pode ser vista como uma alternativa para aplicação em argamassas, 

reduzindo o consumo de agregados naturais. 
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2.1.2 Utilização do RCD 

 

De acordo com Carneiro (2005), há várias alternativas para a utilização do RCD, 

podendo ser através da reutilização e da reciclagem. Quando o resíduo é reaplicado, sem 

nenhum processo de beneficiamento ou transformação, chama-se de reutilização e, 

quando o resíduo é reaproveitado após ter sido transformado de alguma maneira, esse 

processo é chamado de reciclagem. 

A utilização mais comum do RCD é em aterros, pois esses resíduos são 

aplicados diretamente sem nenhum tipo de beneficiamento. Entretanto, essa aplicação 

ocorre normalmente de forma inadequada, gerando problemas como aterramento de 

mangues, lagoas e margens de rios (CARNEIRO, 2005). 

Segundo Ângulo (2000), uma forma de utilização do RCD é a reciclagem na 

forma de agregados para fabricação de componentes da construção como blocos de 

concreto para vedação.  

  Para Carrijo (2005), a maneira mais simples de aplicação de RCD é como base e 

sub-base de pavimentos, pois pode-se aproveitar todos os componentes minerais do 

resíduo, dispensando o trabalho de separação destas frações. Porém, na pesquisa 

realizada por Ângulo et al. (2002), o setor de pavimentação sozinho não tem capacidade 

para incorporar toda a geração de RCD. De acordo com Lovato (2007), o setor de 

pavimentação é controlado pelo poder público que em muitos casos limita o uso de 

agregados reciclados para esta atividade. 

 

2.1.3 Propriedades do RCD 

 

Os agregados representam a maior parte do volume dos concretos e argamassas. 

Desse modo, a aplicação destes materiais, sejam eles naturais ou reciclados, precisa ser 

consciente,  pois os agregados exercem grande influência tanto nas propriedades físicas 

quanto no comportamento mecânico das argamassas e concretos. 
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Segundo Ângulo (2000), os agregados reciclados apresentam grande 

variabilidade nas suas propriedades como a granulometria, absorção de água e massa 

específica, e afirma que essa variabilidade ocorre principalmente em função da sua 

origem e do período de coleta. O autor explicou ainda que o próprio processo de 

beneficiamento gera modificações nas propriedades dos agregados reciclados. 

 

2.1.3.1 Granulometria do RCD 

 

A granulometria de um agregado exerce grande influência em diversas 

propriedades das argamassas e concretos, seja no estado fresco como a trabalhabilidade, 

retenção de água etc, ou no estado endurecido como a resistência mecânica e a absorção 

de água, entre outras propriedades. 

A composição granulométrica dos agregados reciclados pode sofrer variações 

dependendo do tipo de resíduo coletado, dos equipamentos utilizados no beneficiamento 

e da granulometria do resíduo antes do processamento, o que implica que cada tipo de 

agregado reciclado terá sua própria curva granulométrica (LIMA, 1999). Esse autor 

afirmou ainda que o agregado reciclado pode ser peneirado, visando a obtenção de 

curvas granulométricas semelhantes às de agregados naturais. 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), mudanças na granulometria do agregado, 

mesmo sem alteração do diâmetro máximo e da relação a/c, pode influenciar a 

resistência do concreto, caso estas mudanças alterem a consistência e as características 

de exsudação da mistura. Dessa forma, de acordo com Leite (2001), deve-se tomar 

cuidado em relação à composição granulométrica dos agregados reciclados, visando a 

obtenção de misturas trabalháveis e que possibilitem o melhor desempenho técnico.  

 

2.1.3.2 Massa específica e massa unitária 

 

  A massa específica e a massa unitária dos agregados reciclados, na maioria dos 

casos, são menores que os agregados naturais, devido a maior porosidade dos reciclados 
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(LOVATO, 2007). Segundo Lima (1999), em consequência da menor massa específica 

dos agregados reciclados, as argamassas e concretos produzidos com estes agregados 

também apresentam redução da massa específica. 

Segundo Leite (2001), o método de ensaio utilizado para a determinação da 

massa específica também exerce influência no resultado obtido para esta propriedade, 

pois as normas comumente utilizadas são para agregados naturais e os agregados 

reciclados apresentam maior porosidade e são mais frágeis. A autora destacou a 

importância da massa específica e unitária para a dosagem, pois devido à menor massa 

específica dos materiais reciclados em comparação aos naturais, recomenda-se a 

compensação da quantidade de material reciclado a ser utilizado quando os traços em 

massa de concretos convencionais são aplicados aos concretos reciclados. 

 

2.1.3.3 Teor de finos 

 

As partículas mais finas, por apresentarem maior superfície específica, 

necessitam de mais água para molhar sua superfície. Sendo assim, quanto maior o 

percentual de partículas finas, maior será a demanda de água de amassamento, levando 

a uma redução da resistência mecânica. Porém, a consistência da mistura pode ser 

modificada com a utilização de aditivos químicos como superplastificantes e assim 

manter a mesma relação água/aglomerante. 

De acordo com Miranda & Selmo (2006), teores elevados de material fino 

(passante na peneira 0,075mm) podem ocasionar aumento da relação a/c, com 

consequente diminuição de resistência à compressão e de durabilidade das argamassas.  

 

2.1.3.4 Absorção de água 

 

Como os agregados reciclados são constituídos, em sua maior parte, por 

materiais mais porosos como argamassas e cerâmicos, a capacidade de absorção de água 

desses agregados é muito alta. Leite (2001) afirmou que a elevada taxa de absorção dos 
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agregados reciclados exerce influência direta na relação água/aglomerante, refletindo 

em propriedades importantes como consistência, durabilidade, resistência, entre outras. 

De acordo com Lima (1999), é de grande importância a consideração dessa 

característica para não prejudicar a durabilidade e nem dificultar a produção de 

argamassas e concretos. 

Segundo Lima (1999), alguns autores recomendam que o agregado reciclado 

seja umidificado antes da moldagem para reduzir a absorção de água, permitindo uma 

aplicação satisfatória. 

Outra medida que pode ser adotada para reduzir a influência da absorção de água 

dos agregados reciclados é a utilização de aditivos redutores de água que permitem a 

manutenção da consistência e da relação a/c mesmo com a elevação da taxa de 

absorção. 

 

2.2 FIBRA DE SISAL 

 

As fibras de sisal são extraídas da planta Agave Sisalana, que são plantas suculentas e 

possuem tecidos ricos em água que suportam longos períodos de estiagem. É originária 

dos trópicos, possuindo folhas lisas com aproximadamente 150 cm de comprimento e 

10 cm de largura (MARTIN et al, 2009). No Brasil, é cultivada na região Nordeste 

(principalmente Bahia e Paraíba) devido às condições climáticas favoráveis ao seu 

desenvolvimento, que requer clima quente e grande luminosidade, sendo resistente a 

períodos de seca, porém, tendo melhor desenvolvimento em áreas com presença de água 

(MATTOSO et al., 1997). 

Para obtenção das fibras, o processo é realizado em campo (Figura 2.1), onde as folhas 

são moídas e raspadas, separando então as fibras. Em seguida, as mesmas são colocadas 

para secar (SANTOS e LIMA, 2013). Após essa etapa, as fibras são escovadas, 

classificadas e enfardadas. 
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Figura 2.1 - Processo de produção da fibra de sisal - a) Extração da fibra; b) Secagem da fibra 

Fonte: Santos e Lima, 2013 

Da folha é obtido de 3% a 5% do seu peso em fibra. Estas são constituídas de 

fibrilas ou microfibras elementares as quais tem entre 1,5 mm a 4,0 mm de 

comprimento, diâmetro de 10 m a 30 m. A parede celular possui espessura entre 6 

m a 9 m e é constituída de várias camadas, que diferem entre si com relação à sua 

estrutura e composição química (MATTOSO et al., 1997; SILVA e BRANDÃO, 1999). 

De acordo com Toledo Filho (1997), as microfibrilas são mantidas unidas pela lamela 

média, a qual é constituída por hemicelulose e lignina. O autor afirma que a resistência 

destas fibras depende da quantidade de celulose e do ângulo espiral que as microfibras 

fazem com o eixo central da fibra. 

As células das fibras vegetais são compostas por quatro camadas de 

microfibrilas (Figura 2.2): i) camada primária, mais externa, com estrutura reticulada; ii) 

camada secundária S1, também com estrutura reticulada; iii) camada secundária S2, 

onde as microfibrilas estão em forma espiral; iv) camada terciária, mais interna, também 

com as microfibrilas em forma espiral (SAVASTANO JR, 2000).  
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Figura 2.2 - Micro-célula da fibra: a) corte transversal mostrando fibrocélula, lúmens e lamela 

média; b) ampliação da seção transversal; c) desenho esquemático das camadas da célula individual 
Fonte: Silva et al. (2009) 

A camada mais espessa é a S2 e é também a que contém o maior teor de 

celulose. Na parte interna da célula há uma cavidade no centro com seção elíptica, 

denominada lúmen. Estes lumens são responsáveis pela grande incidência de poros 

permeáveis nas fibras, resultando em alta absorção de água (SAVASTANO JR, 2000). 

As fibras de sisal vêm sendo bastante utilizadas como elemento de reforço em 

compósitos à base de cimento devido a sua alta resistência à tração (SILVA, CHAWLA 

& TOLEDO FILHO, 2010). A Tabela 2.2 mostra valores para resistência à tração e 

módulo de elasticidade longitudinal das fibras de sisal encontrados na literatura. 

Tabela 2.2 - Propriedades mecânicas das fibras de sisal 

Resistência à 

Tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 
Fonte 

363 20,06 SANTOS & LIMA, 2013 

350 – 370 12,8 RAMESH et al., 2013 

391 – 400 17,7 – 19,0 SILVA et al., 2010 

447,20 19,28 FERREIRA et al., 2012 

568 – 640 9,4 – 15,8 TOMCZAK, 2010 

Por se tratar de um material vegetal, as propriedades mecânicas como a resistência à 

tração e o módulo de elasticidade longitudinal podem variar de acordo com o local, 

clima, e época em que as fibras foram coletadas. 
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2.2.1 Tratamento da fibra 

 

Nos materiais compósitos, as tensões atuantes são resistidas pela ação 

combinada da matriz e fibras. Nessa interação, a transmissão das tensões entre a fibra e 

a matriz se dá por aderência, resultado de tensões cisalhantes na interface entre a fibra e 

a matriz que a envolve. Esta aderência resulta da ação conjunta de muitos fatores, entre 

eles a adesão físico-química entre a fibra e a matriz, a ancoragem e o atrito fibra-matriz 

(LIMA, 2004).  

A fibra de sisal apresenta grande resistência à tração, porém baixa aderência 

fibra-matriz nos compósitos à base de cimento (SILVA et al., 2010). De acordo com Li 

et al. (2008), essa redução da aderência é devido a alta capacidade de absorção de água 

das fibras de sisal, que provoca variações no seu volume, resultando em perda de 

contato com a matriz. Deste modo, existe a necessidade de aplicar algum tipo de 

tratamento nas fibras de sisal objetivando a redução da absorção de água e a 

consequente variação volumétrica que ocasiona o descolamento entre a fibra e a matriz. 

A aplicação de ciclos de molhagem e secagem é um tratamento físico que causa 

alterações permanentes nas fibras devido ao aumento de ligações entre as microfibrilas 

(processo de hornificação), reduzindo a capacidade de absorção de água (DINIZ et al., 

2004; BRANCATO, 2008). 

Claramunt et al. (2011) utilizaram polpa de Kraft e aplicaram o processo de 

hornificação em fibras de algodão (4 ciclos de molhagem e secagem) para utilização em 

compósitos à base de cimento. As fibras tratadas apresentaram melhor durabilidade nos 

compósitos e tiveram um acréscimo de 21% na resistência à flexão e 10% na 

compressão. 

Ferreira et al., (2012) avaliaram a influência do tratamento com 10 ciclos de 

molhagem e secagem na aderência entre matriz e fibra de sisal. Foram analisadas quanto 

ao comportamento físico, mecânico e microestrutural. Para isso, realizaram ensaios de 

absorção de água, tração direta, arrancamento e análise de imagem no MEV. Foi 

observada uma redução dos lumens com o processo de hornificação (Figura 2.3) o que 

resultou numa menor absorção de água das fibras. 
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Figura 2.3 - Seção transversal da fibra de sisal (a-b) sem tratamento; (c-d) após tratamento 

Fonte: Ferreira et al. (2012) 

Os resultados dos ensaios são apresentados a seguir na Tabela 2.3 

Tabela 2.3 - Propriedades das fibras de sisal antes e após hornificação 

Ciclo Absorção 
Tensão de 

Ruptura 

Módulo de 

Elasticidade 

Resistência de 

aderência 

0 246% 447,20 MPa 19, 28 GPa 0,32 MPa 

10 173,5% 470, 25 MPa 17,60 GPa 0,43 MPa 

Fonte: Ferreira et al. (2012) 

Verificou-se uma redução da absorção de água após a hornificação e aumento da 

tensão de ruptura com redução do módulo de elasticidade longitudinal das fibras após 

10 ciclos, isso pode indicar que houve um aumento da capacidade de deformação das 

fibras com o tratamento aplicado. 

Santos e Lima (2013) utilizaram o processo de hornificação em fibras de sisal e 

em dois resíduos desta fibra conhecidos com refugo e bucha de campo. Foram aplicados 

até 20 ciclos de molhagem e secagem e verificou-se a influência deste tratamento na 

aderência fibra-matriz. Para avaliação das propriedades mecânicas foram realizados 

ensaios de tração direta e de arrancamento. A Tabela 2.4 mostra os resultados dos 

ensaios mecânicos efetuados na fibra de sisal. 
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Tabela 2.4 - Influência da hornificação nas propriedades mecânicas da fibra de sisal 

Ciclos 
Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Tensão média de 

aderência (MPa) 

0 363 20,06 0,18 

10 353 15,72 0,28 

20 234 12,79 - 

Fonte: Santos & Lima (2013) 

Pode-se observar que para 10 ciclos, as fibras apresentaram uma redução da 

resistência à tração de 2,75% e aumento na resistência de aderência de 55,56%. Essa 

redução da resistência à tração, para fibras curtas, não representa risco pois no caso de 

compósitos reforçados com fibras curtas, a falha acontece por arrancamento das fibras e 

não por ruptura à tração. Para o caso de fibras longas, deve-se ter cuidado ao aplicar 

esse tratamento pois nesses casos a resistência à tração das fibras é o fator principal. 

 

2.3 COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 

A utilização de fibras incrementa a capacidade de absorção de energia de 

deformação da matriz, aumentando sua tenacidade (BENTUR e MINDESS, 2007). De 

acordo com Velasco (2008), a maior contribuição das fibras na matriz ocorre na fase de 

pós-fissuração, na qual as fibras funcionam como uma ponte entre as fissuras, 

redistribuindo as tensões e beneficiando algumas propriedades do compósito como 

ductilidade e tenacidade. 

A utilização de fibras naturais como reforço de matrizes cimentícias tem 

apresentado bastante interesse nos países em desenvolvimento devido a vantagens como 

o baixo custo, alta disponibilidade desses materiais, economia energética e preservação 

ambiental (SAVASTANO JR, 2003). 

As fibras vegetais podem ser vistas como um material conveniente para reforço 

de matriz frágil, como a de cimento. Embora apresentem uma baixa durabilidade no 

ambiente alcalino da matriz cimentícia, utilizando uma mistura adequada e 

considerando as propriedades mecânicas das fibras, é possível o desenvolvimento de um 

material com propriedades viáveis para a construção (AGOPYAN et al., 2005).  

Toledo Filho et al. (2009) produziram um compósito de matriz cimentícia 

reforçada com fibras de sisal com alta durabilidade. Para isso foi desenvolvida uma 
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matriz livre de hidróxido de cálcio (CH) utilizando metacaulim (MK) e resíduo de 

tijolos cerâmicos calcinados em substituição parcial ao cimento Portland. Os 

compósitos foram submetidos a envelhecimento acelerado através de ciclos de 

molhagem e secagem, e avaliados por meio de ensaios de resistência à flexão e 

tenacidade e de observação das fibras em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

A fragilização das fibras nos compósitos foi completamente evitada com a utilização da 

matriz cimentícia livre de CH. A substituição parcial do cimento Portland no teor de 

50% por argila calcinada gerou uma matriz com ambiente adequado para o reforço de 

fibra de sisal que apresentou resistência e tensão pós-pico superiores as apresentadas 

pelas amostras de referência. As análises do MEV mostraram que as fibras de sisal não 

sofreram processo de mineralização, demonstrando que a utilização de matriz isenta de 

CH pode ser vista como uma alternativa para a produção de materiais compósitos 

reforçados com fibra de sisal de alta durabilidade. 

Silva et al. (2010) analisaram as propriedades físico-mecânicas e de durabilidade 

de compósitos cimentícios reforçados com fibras de sisal. Placas planas foram 

produzidas com lançamento manual das fibras de sisal longas e alinhadas numa matriz 

cimentícia auto adensável, utilizando uma pressão de moldagem de 3 MPa. Com o 

objetivo de eliminar o problema da mineralização das fibras de sisal no ambiente 

alcalino da matriz à base de cimento, foi utilizado um teor de substituição de 50% de 

cimento Portland por material pozolânico (30% metacaulinita e 20% resíduo cerâmico 

moído). Os compósitos produzidos foram submetidos a ensaios de tração direta e de 

flexão. As propriedades físicas foram avaliadas através de ensaios de retração por 

secagem, absorção por capilaridade e estanqueidade. A durabilidade foi avaliada por 

meio de envelhecimento acelerado em água quente (60°C) durante seis meses e foi 

utilizado um MEV para verificar a microestrutura do compósito antes e após o 

envelhecimento. O compósito apresentou múltipla fissuração tanto na tração quanto na 

flexão. Os compósitos com matriz livre de CH apresentaram resistência a tração duas 

vezes maior que os compósitos de referência. A ruptura sob flexão nos compósitos 

livres de CH ocorreu com uma deflexão 53% maior que a referência. Nos compósitos de 

matriz livre de CH, submetidos ao envelhecimento acelerado houve uma resistência a 

flexão 3,8 vezes maior e resistência a tração 42,4 vezes maior que os compósitos de 

referência submetidos às mesmas condições. Tais resultados indicam um alto potencial 

desses compósitos para o uso na construção civil. 
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Lima (2004) analisou o comportamento mecânico de compósitos laminados 

reforçados com fibras curtas (25mm) de sisal nos teores de 1%, 2% e 3% de adição em 

relação à massa de materiais finos. A matriz utilizada foi uma argamassa no traço 

1:1:0,4. Foram realizados ensaios de tração e flexão nas amostras para investigação 

dessas propriedades. Para o esforço de tração, o comportamento dos compósitos 

reforçados com fibras curtas de sisal foi regido pela matriz até o surgimento da primeira 

fissura. Após a fissuração ocorreu uma redução brusca da resistência e transferência de 

cargas para as fibras. O comportamento pós-fissuração foi caracterizado pela abertura 

de fissura única, acompanhada de redução de carga até a falha, resultado do 

arrancamento das fibras da matriz. No comportamento à flexão, ocorreu redução 

significativa da carga e tensão de primeira fissura dos compósitos reforçados, em 

relação à matriz sem fibras. Após a fissuração, os compósitos reforçados com fibras de 

sisal apresentaram uma carga residual que não foi obsevada na matriz. A ruptura na 

matriz sem fibras ocorreu com uma deflexão de 0,082 mm enquanto que os compósitos 

reforçados apresentaram deflexão superior a 3 mm na ruptura, caracterizando um ganho 

significativo de ductilidade e tenacidade. 

O trabalho desenvolvido por Lima el al. (2013) avaliou o comportamento 

mecânico de compósitos contendo adição de 1%, 2% e 3% de fibras de sisal com 

comprimento de 25mm submetidos a esforços de tração direta. A matriz empregada foi 

uma argamassa no traço 1:1:0,4 (cimento: areia: água). Antes da mistura, as fibras 

foram lavadas com água na temperatura de 50°C para a retirada de graxas e/ou outras 

impurezas que influenciam na hidratação do cimento. Foram moldadas placas com 

dimensões de 100 mm x 400 mm x 15 mm (largura x comprimento x espessura). A 

moldagem foi realizada aplicando vibração externa através de mesa vibratória. Para 

avaliar a tração direta, as placas foram cortadas nas dimensões de 50 mm x 200 mm As 

deformações foram medidas de duas maneiras: i) até o surgimento da primeira fissura e 

ii) após o surgimento dessa fissura. Os autores concluíram que a adição de fibras curtas 

de sisal nos compósitos manteve a continuidade da distribuição das tensões, 

contribuindo para a redução da propagação da fissura e mantendo uma tensão residual 

após grandes deslocamento e houve um aumento no valor da tensão de pós fissuração e 

da energia de fratura tornando o material mais dúctil com o aumento do teor de fibras. 

Como pode ser observado, os compósitos cimentícios reforçados com fibras 

vegetais, especialmente as de sisal, tem apresentado uma alternativa para a engenharia. 
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As pesquisas relacionadas a este tema apontam uma potencialidade desse material para 

ser utilizado como insumo na construção civil, visto que já é possível a obtenção de 

compósitos duráveis e com performance adequada para diversas aplicações. 

 

2.4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS COM FIBRAS VEGETAIS 

 

O trabalho pioneiro no Brasil relacionado aos compósitos de matriz cimentícia 

reforçada com fibras vegetais foi a pesquisa do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

(CEPED), que produziu telhas no formato calha, de dimensões de 1,0 m de 

comprimento por 1,0cm de espessura. O método empregado na produção das telhas foi 

unicamente artesanal (GUIMARÃES, 1987), sendo a moldagem realizada numa folha 

plástica, fixada em esquadro de madeira e apoiada numa superfície plana. Após o 

processo de moldagem, as placas foram transferidas para cavaletes para que, devido ao 

peso próprio, adquirissem o formato de canal (Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 - Telhas compósitas utilizando fibras vegetais como reforço 

Fonte: Guimarães  (1987) 

As telhas foram produzidas no traço 1:3:0,7 (cimento:areia:água) com 2% de 

reforço de fibras de sisal, fibras de coco e fibras de piaçava e ensaiadas à flexão e 

permeabilidade. Os resultados obtidos no ensaio de flexão são apresentados a seguir na 

Tabela 2.5 
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Tabela 2.5- Resultados obtidos ensaio de flexão 

Reforço Carga de Ruptura (N) 

REF – sem reforço 954 

Sisal (4cm) 998 

Coco (4cm) 1232 

Piaçava (7cm) 1201 

Fonte: Guimarães (1987) 

Foi observado um aumento na resistência à flexão das amostras contendo o 

reforço, principalmente as de piaçava e coco. No ensaio de permeabilidade, tanto a 

amostra de referência quanto as reforçadas apresentaram valores próximos a zero. A 

partir desses dados, a autora concluiu que é possível a produção de telhas com esses 

tipos de reforços. A durabilidade desse compósito foi confirmada por Agopyan e 

Savastano (2010) que verificaram que as telhas produzidas em 1987 ainda estavam em 

uso em 2010 permanecendo íntegras, sem deformações excessivas e sem aparecimento 

de fissuras na superfície inferior.  

No trabalho desenvolvido por Roma Jr. et al., (2008), foram produzidas telhas 

compósitas com a matriz de cimento Portland, escória de alto forno e sílica ativa, com 

reforço de fibras de eucalipto e fibras de sisal. Foram produzidas três misturas: a 

primeira com 5% de fibras de eucalipto (E), a segunda com 2% de fibras de eucalipto e 

1% de fibra de sisal (ES) e a terceira com 3% de fibra de sisal (S). As telhas foram 

produzidas usando o Equipamento Parry Associates (Reino Unido) para moldagem e 

compactação por vibração, e os ensaios foram realizados nas idades de 28 dias e 155 

dias. Foi observada uma melhora no comportamento térmico em todas as telhas 

reforçadas com fibras vegetais em comparação às telhas utilizadas comercialmente de 

cimento amianto. Sendo assim, para este parâmetro, os autores concluíram que as telhas 

reforçadas com as fibras vegetais estudadas podem ser vistas como substitutas das 

telhas convencionais de cimento reforçado com fibra de asbesto. Para o comportamento 

mecânico, o tipo de fibra foi a principal variável, sendo que os melhores resultados 

foram obtidos para as telhas com fibras de sisal que apresentaram um aumento de 

108,4% na capacidade de carga em relação às telhas com fibra de eucalipto e 46% em 

relação às telhas com fibras de eucalipto e sisal. 

Carneiro (2010) produziu telhas à base de cimento, reforçadas com resíduo de 

fibras de coco. Nesse trabalho, foram utilizados teores de fibra de 1%, 2% e 3% e 

avaliadas as propriedades físicas e mecânicas, visando a escolha do melhor teor para a 

produção das telhas. Foi realizado o estudo das matrizes contendo as fibras para 
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determinação da relação água/aglomerante e dosagem adequada de superplastificante 

para a obtenção de uma matriz auto-adensável. O traço adotado para a matriz foi 

0,5:0,3:0,2:0,3:0,5 (cimento: metacaulinita: resíduo cerâmico: filer de RCD: água) com 

adição de 1% de superplastificante, calculado sobre a massa de materiais secos 

(aglomerante e filer). De acordo com a autora, esta dosagem permitiu a obtenção de 

uma mistura com fluidez adequada. A moldagem das telhas foi efetuada em duas etapas. 

Na primeira etapa foi feito o enchimento do molde até 50% do seu volume, seguido de 

vibração por um tempo de 10 segundos em mesa vibratória. Na segunda etapa foi 

adicionada a mistura no volume de molde restante seguido de vibração por 40 segundos 

em mesa vibratória. As telhas apresentaram carga de ruptura no valor de 156,33 Kgf. O 

valor exigido por norma para este tipo de telha é de 100 Kgf. Quanto ao empenamento, 

este parâmetro foi menor que 3 mm. Para o parâmetro de permeabilidade, as telhas não 

apresentaram gotejamento, mesmo após 72h de ensaio. De acordo com (CARNEIRO, 

2010), as telhas apresentaram carga de ruptura à flexão, empenamento e permeabilidade 

compatíveis com os critérios exigidos em norma para este produto (telha estilo colonial) 

e concluiu que as telhas reforçadas com o resíduo da fibra de coco apresentaram 

potencial para utilização na construção civil. A seguir na Figura 2.5 está apresentada a 

telha produzida. 

 
Figura 2.5 - Telha compósita reforçada com fibra de coco 

Fonte: Carneiro (2010) 

Tonoli et al. (2011) fabricaram telhas compósitas reforçadas com polpa de sisal 

para uso em construções rurais. Foram feitas duas misturas, uma contendo apenas fibra 

de sisal (S1) num teor de 4,7% e outra contendo fibras de sisal e de polipropileno (S2), 
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nos teores de 3% e 1,7%, respectivamente. As telhas foram moldadas sofrendo pressão 

na face superior por pistões pneumáticos e sucção na face inferior para drenagem do 

excesso de água. Logo após foi aplicada sucção na face superior e em seguida a telha foi 

transferida para um molde ondulado para assumir o seu formato final. O desempenho 

térmico dessas telhas foi avaliado através do método do fio quente paralelo (ISO 8894-

2, 1990) e comparado com o desempenho de telhas de cimento amianto e telhas 

cerâmicas. As telhas contendo fibras de sisal e sisal mais polipropileno (S1 e S2, 

respectivamente) apresentaram maiores valores para absorção de água e volume de 

vazios do que as telhas de cimento amianto e cerâmicas. Foi observado um melhor 

desempenho térmico em temperatura ambiente (25°C) nas telhas S1 e S2, em 

comparação com as telhas cerâmicas e de cimento amianto. Os autores concluíram que 

as telhas estudadas apresentam vantagens relacionadas com o conforto térmico do 

ambiente em comparação às telhas comumente comercializadas. 

 

2.5 LAJES 

 

Lajes podem ser definidas como elementos planos bidimensionais (comprimento 

e largura são de mesma ordem de grandeza e bem maiores que a espessura). Também 

são chamadas de elementos de superfície ou placas. 

As lajes são destinadas a suportar as cargas causadas pela ação de pessoas, 

móveis, pisos, paredes e as mais variadas solicitações que podem existir em função da 

utilidade arquitetônica do espaço ao qual a laje pertence. Normalmente, as ações atuam 

perpendicularmente ao plano da laje e podem ser distribuídas na área, distribuídas 

linearmente ou concentradas. Podem ainda ocorrer, embora menos comuns, ações 

externas na forma de momentos fletores aplicados nas bordas das lajes (BASTOS, 

2005). As ações são geralmente transmitidas para as vigas nas bordas das lajes e, 

eventualmente, podem também ser transmitidas diretamente da laje para os pilares. 

Uma das formas de classificação das lajes é baseada no método de execução das 

mesmas, podendo ser moldadas “in loco” (Figura 2.6) e pré-fabricadas (Figura 2.7). As 

moldadas in loco são completamente produzidas na construção e na posição a qual o 

elemento foi projetado. As lajes pré-fabricadas são constituídas, por partes ou na 
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totalidade, de elementos moldados fora da posição a qual foram projetados e em seguida 

transportados e montados no seu local definitivo (VARGAS, 2013). 

 
Figura 2.6 - Laje maciça de concreto moldada in loco - a) montagem das armaduras; b) lançamento 

do concreto 

Disponível em: http://www.ufrgs.br/eso/content/?cat=16 

 
Figura 2.7 - Laje premoldada - a) com bloco cerâmico; b) com EPS 

Fonte: Vargas (2013) 

 

2.5.1 Laje premoldada 

 

Laje pré-fabricada ou premoldada é o elemento estrutural formado por uma parte 

premoldada em escala industrial (vigotas), um elemento de enchimento e uma capa de 

concreto moldada no local (BASTOS, 2005). 

A NBR 14859-1 (ABNT, 2002) define esses constituintes da seguinte maneira: 
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 Vigotas pré-fabricadas: Constituídas por concreto estrutural, executadas 

industrialmente fora do local de utilização definitivo da estrutura, ou em 

canteiros de obra, desde que sob rigorosas condições de controle de qualidade; 

Englobam total ou parcialmente a armadura de tração, integrando parcialmente a 

seção de concreto da nervura longitudinal. Podem ser de concreto armado (VC), 

concreto protendido (VP) ou treliçadas (VT); 

 Elementos de enchimento: Componentes pré fabricados com materiais inertes 

diversos, sendo maciços ou vazados, intercalados entre as vigotas em geral, com 

a função de reduzir o volume de concreto, o peso próprio da laje e servir como 

fôrma para o concreto complementar. São desconsiderados como colaborantes 

nos cálculos de resistência e rigidez da laje; 

 Capa: Placa superior da laje cuja espessura é medida a partir da face superior do 

elemento de enchimento formada por concreto complementar. 

A Figura 2.8 apresenta as seções transversais para as lajes premoldadas 

 

Figura 2.8 - Seções transversais de lajes premoldadas 
Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 
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As lajes pré-fabricadas podem ser classificadas de acordo com a NBR 14859-1 

(ABNT, 2002) e NBR 14859-2 (ABNT, 2002) respectivamente em: 

 Laje pré-fabricada unidirecional: laje nervurada, constituída por nervuras 

principais longitudinais dispostas numa única direção. Podem ser empregadas 

algumas nervuras transversais perpendiculares às nervuras principais;  

 Laje pré-fabricada bidirecional: laje nervurada, constituída por nervuras 

principais nas duas direções. 

A laje pré-fabricada, segundo Aragão (2007), é um elemento estrutural 

largamente utilizado no país devido à facilidade de montagem das vigotas e elementos 

de enchimento que servem de fôrma para a capa de concreto que é moldada no local da 

obra. Essa característica também reduz a quantidade de escoramento, quando 

comparado às lajes maciças de concreto armado. 

 

2.5.1.1 Exigências Construtivas 

 

2.5.1.1.1 Altura 

 

A Figura 2.9 apresenta uma seção transversal de laje premoldada com vigotas de 

concreto armado, em que hc é a altura da capa de concreto, he é a altura do elemento de 

enchimento e h é a altura total da laje premoldada. 

 
Figura 2.9 - Seção transversal de laje premoldada com vigota de concreto armado 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

De acordo com a NBR 14859-1 (ABNT, 2002) a altura total da laje (he + hc) 

varia com a altura dos elementos de enchimento de acordo com o prescrito pela Tabela 
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2.6. É permitido ainda a utilização de outras alturas desde que haja acordo prévio e 

expresso entre fornecedor e comprador e que sejam atendidas todas as demais 

disposições da Norma. 

Tabela 2.6 - Altura toal da laje (cm) 

Altura do elemento de 

enchimento (he) 
Altura total da laje (h) 

7,0 10,0 ; 11,0 ; 12,0 

8,0 11,0 ; 12,0 ; 13,0 

10,0 14,0 ; 15,0 

12,0 16,0 ; 17,0 

16,0 20,0 ; 21,0 

20,0 24,0 ; 25,0 

24,0 29,0 ; 30,0 

29,0 34,0 ; 35,0 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

2.5.1.1.2 Intereixo 

 

Os intereixos mínimos variam em função do tipo da vigota e das dimensões do 

elemento de enchimento e estão estabelecidos na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7 - Intereixos mínimos padronizados 

Tipo de vigota 
Intereixos mínimos 

padronizados (cm) 

VC 33,0 

VP 40,0 

VT 42,0 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

No caso da utilização de vigotas treliçadas e h ≤ 13,0cm, segundo a NBR 14859-

1 (ABNT, 2002) é permitido utilizar intereixo mínimo de 40,0cm. 

 

2.5.1.1.3 Elemento de Enchimento 

 

Os elementos de enchimento podem ser maciços ou vazados e compostos por 

materiais leves, suficientemente rígidos e não devem provocar danos ao concreto e às 

armaduras. Devem ter as dimensões padronizadas estabelecidas na Figura 2.10 e na 

Tabela 2.8. Outras dimensões para os elementos de enchimento podem ser utilizadas 
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desde que superiores à mínima padronizada, com acordo prévio e expresso entre 

fornecedor e comprador e sendo atendidas todas as demais disposições da Norma. 

 
Figura 2.10- Elemento de enchimento 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

Tabela 2.8- Dimensões padronizadas dos elementos de enchimento (em cm) 

Altura (he) nominal 7,0 (mínima); 8,0; 9,5; 11,5; 15,5; 19,5; 23,5; 28,5 

Largura (be) nominal 25,0 (mínima); 30,0; 32,0; 37,0; 39,0; 40,0; 47;0; 50,0 

Comprimento (c) nominal 20 (mínimo); 25,0 

Abas de 

encaixe 

(av) 3,0 

(ah) 1,5 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

Segundo a NBR 14859-1 (ABNT, 2002), os elementos de enchimento devem ter 

resistência característica à carga mínima de ruptura de 1,0 kN, suficiente para suportar 

esforços de trabalho durante a montagem e concretagem da laje. Para os elementos de 

enchimento com 7,0 cm e 8,0 cm de altura, admite-se resistência característica para 

suportar carga mínima de ruptura de 0,7 kN. 

 

2.5.1.2 Execução 

 

Os elementos premoldados são os elementos resistentes do sistema nas fases de 

montagem e concretagem e devem ser capazes de suportar o seu peso próprio, ação dos 

elementos de enchimento, do concreto da capa e de uma pequena carga acidental. Deste 

modo, o escoramento é simplificado, não necessitando de um grande número de escoras 

e pontaletes (Figura 2.11). Além disso, não há necessidade da utilização de fôrmas para 

a execução da capa de concreto, pois os elementos de enchimento possuem essa função 

(ARAGÃO, 2007). 



44 

 

 

 

 
Figura 2.11 - Escoramento das lajes pré-fabricadas 

Fonte: Aragão (2007) 

2.5.2 Lajes premoldadas com elementos de enchimento alternativos 

 

Existem diversos materiais que são utilizados como elemento de enchimento. Os 

principais são os blocos cerâmicos e o poliestireno expandido (EPS), porém outros 

materiais tem sido estudados para este fim. 

Os blocos cerâmicos são bastante utilizados devido à facilidade na execução. 

Apresentam melhor isolamento térmico em comparação ao concreto maciço e possuem 

um custo menor. As desvantagens desse material estão associadas ao elevado peso para 

um material de enchimento, a absorção de água e não podem ser cortados para eventuais 

ajustes. 

Os blocos de EPS tem apresentado um crescente uso na execução de lajes 

premoldadas, pois apresentam baixo peso específico, reduzindo o peso próprio na 

estrutura e consequentemente economizam em aço, concreto e fundação. Podem ser 

cortados nas dimensões desejadas, não absorvem água e possuem bom isolamento 

térmico. Entre as desvantagens pode-se destacar a aderência com o revestimento de 

argamassa na parte inferior, em que se aconselha o uso de algum tipo de adesivo à base 

de resina para melhorar a aderência e a quebra desse material durante a montagem e 

execução da laje (Figura 2.12). 
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Figura 2.12 - Bloco de EPS quebrado após montagem da laje 

No trabalho desenvolvido por Spottiswoode et al., (2012) foi investigado o 

desempenho de tubos de papelão cortados em arcos para utilização como elemento de 

enchimento em lajes (Figura 2.13). Foram realizados testes para simular as condições de 

utilização das fôrmas que devem suportar cargas tanto estáticas (peso do concreto fresco 

que será lançado) como cargas dinâmicas (operários e equipamentos na fase de 

montagem e concretagem das lajes).  

 
Figura 2.13 - Fôrma de papelão. a) verificação do desempenho com concreto. b) teste de impacto 

Fonte: Spottiswoode et al. (2012) 

Os autores concluíram que os resultados obtidos apontaram para uma 

potencialidade desse material ser utilizado como elemento de enchimento, sendo ainda 

necessárias mais pesquisas para verificar a melhor espessura do papelão para resistir a 

todos os esforços solicitantes. 

Schafer e Brunssen (1990) produziram uma fôrma perdida para lajes 

premoldadas. As mesmas foram confeccionadas com compósito cimentício reforçado 

com fibras curtas (30 mm) de sisal nos teores de 1% e 2% e avaliadas com relação ao 

módulo de elasticidade longitudinal, resistências à compressão e à flexão. Foram 

avaliadas fôrmas com formato trapezoidal e de arco. Os autores observaram que os 

elementos em forma de arco obtiveram maior capacidade de carga e maior simplicidade 
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técnica de moldagem do que os elementos trapezoidais e concluíram que os elementos 

reforçados com fibras de sisal podem ser aplicados como componentes de sistema de 

fôrmas perdidas para lajes premoldadas. 

Vargas  et al., (2014) investigaram o desempenho de três materiais (garrafa PET, 

embalagens cartonadas e latas de alumínio) como elemento de enchimento em 

comparação ao bloco cerâmico na produção de lajes premoldadas. Foram produzidas 

lajes utilizando esses materiais de enchimento (Figura 2.14) e comparado o desempenho 

das mesmas. A comparação do desempenho foi baseada nos parâmetros de densidade e 

de resistência à flexão (através de ensaio de flexão em 4 pontos). 

 
Figura 2.14 - Vista inferior das lajes produzidas- a) bloco cerâmico; b) embalagem cartonada; c) 

latas de alumínio; d) garrafa PET 

Fonte: Vargas (2014) 

Para a obtenção da densidade de cada laje foram determinadas as dimensões e o 

peso total (utilizando uma empilhadeira e balança com capacidade máxima de 2000 kg). 

O ensaio de flexão em 4 pontos foi realizado seguindo a norma europeia BS EM 15037 

– 1/08. Esta norma limita a velocidade de carregamento, que deve ser inferior a 0,1 

kN/s; determina que os pontos de aplicação de cargas devem se posicionar nos terços 

médios do vão e deve ser realizado o carregamento até a flecha limite de L/500 (sendo L 
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o comprimento entre os apoios), seguido de descarregamento com registro da flecha 

residual e então o recarregamento até a ruptura. Os resultados obtidos mostraram que as 

lajes produzidas com embalagens cartonadas, latas de alumínio e garrafa PET 

apresentaram redução na densidade de 20,7%, 19,5% e 16,3%, respectivamente, em 

comparação com as lajes de blocos cerâmicos. Quanto à resistência à flexão em 4 

pontos, os resultados mostraram um acréscimo na carga de ruptura das lajes moldadas 

com os elementos de enchimento alternativos, em relação ao bloco cerâmico. Esse 

aumento foi da ordem de 19,4%, 17,8% e 14% para embalagem cartonada, lata de 

alumínio e garrafa PET, respectivamente. Baseado nos resultados obtidos, o autor 

concluiu que a utilização dos materiais analisados na pesquisa como elementos de 

enchimento em lajes premoldadas apresentou viabilidade técnica, ressaltando a redução 

do peso próprio e o acréscimo na capacidade de carga das lajes produzidas com os 

elementos de enchimento alternativos.  

Modro et al., (2009) utilizaram resíduos de espuma de poliuretano rígido (PUR) 

de indústria de refrigeração, como elemento de enchimento, em lajes nervuradas de 

concreto (Figura 2.15) e verificaram a viabilidade econômica desse material. 

 
Figura 2.15- Laje nervurada com espuma de poliuretano rígido - a) posicionamento do enchimento; 

b) lançamento do concreto 

Fonte: Modro et al., (2009) 

Os autores concluíram que a utilização do resíduo de PUR como elemento de 

enchimento tem vantagens econômicas e ambientais, pois proporcionou redução dos 

custos com elementos de enchimento e fôrmas na ordem de 15% e trouxe benefícios 

ambientais relacionados a destinação desse resíduo, evitando seu acúmulo em aterros ou 

até mesmo na natureza.  
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2.5.3 Lajes premoldadas submetidas à flexão 

 

De acordo com Aragão (2007), para calcular lajes premoldadas, a contribuição 

do elemento de enchimento é desconsiderada, não apresentando função de suporte de 

carga. Assim, apenas as vigotas e a capa de concreto compõem o elemento estrutural, 

sendo o cálculo realizado como se as vigotas mais a capa de concreto fossem vigas com 

seção “T”. Desta forma, o comportamento das lajes premoldadas também pode ser 

considerado como semelhante ao das vigas de concreto. 

Para as peças de concreto armado, devido a heterogeneidade do material, existe 

a possibilidade da viga ter parte do concreto fissurado, reduzindo a rigidez das seções 

nessas regiões. Desta forma, um elemento de concreto armado pode trabalhar parte no 

estágio I e parte no estágio II como pode ser observado na Figura 2.16. 

 
Figura 2.16 - Peça de concreto armado simplesmente apoiada sob carregamento 

Fonte: Adaptado de Carneiro (2011) 

No estágio I o concreto, junto com a armadura, resiste ao esforço de tração e o 

diagrama de tensões no concreto é linear. Para esforços maiores que o momento de 

fissuração do concreto, podem aparecer fissuras de flexão na seção, o concreto 

tracionado não possui mais a capacidade de resistir às tensões de tração e admite-se 

então que todo o esforço de tração é resistido pelo aço. Essa situação é chamada de 

estágio II (ARAGÃO, 2007). 

Usualmente os elementos de concreto armado sob flexão apresentam 

comportamento similar ao mostrado na Figura 2.17. O valor de Fcr corresponde à carga 

de fissuração do concreto e o valor de Fy à carga em que o aço entra em escoamento. 
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Figura 2.17 - Curva típica carga-deformação: Pontos utilizados para determinação da rigidez 

(Carneiro, 2011) 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

Visando obter um compósito durável e baseado nas pesquisas sobre durabilidade 

de compósitos de matrizes cimentícias reforçadas com fibras vegetais (TOLEDO 

FILHO et al., 2009; SILVA et al., 2010), foram utilizados materiais pozolânicos (sílica 

ativa e cinza volante) em substituição parcial do cimento, para reduzir a quantidade de 

hidróxido de cálcio da matriz e assim evitar problemas de mineralização e 

enfraquecimento das fibras. 

A utilização de agregado reciclado e de fibras causa redução de trabalhabilidade 

das argamassas. Por este motivo, foi necessário o desenvolvimento de uma matriz 

cimentícia autoadensável, a qual possibilitou a produção de um compósito com 

consistência suficiente para o processo de moldagem das amostras. 

Foi então produzido um compósito cimentício contendo cimento, sílica ativa, 

cinza volante, RC em substituição à areia natural e fibras de sisal com comprimento de 

40mm e teor de umidade entre 55% e 70%. O mesmo teve suas propriedades físicas e 

mecânicas avaliadas através de ensaios no estado fresco e no estado endurecido. 

Após a caracterização do compósito, deu-se início a produção dos elementos de 

enchimento, que após a verificação da resistência mecânica foram aplicados em um 

elemento estrutural (laje premoldada de concreto) para avaliar seu comportamento e 

desempenho em serviço.  

 

3.1 MATERIAIS 

 

Para este trabalho, a fração aglomerante das matrizes cimentícias foi composta 

por três materiais: cimento Portland; sílica ativa e cinza volante. 
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3.1.1 Cimento Portland 

 

Por se tratar de um elemento pré-fabricado e por conter duas adições minerais 

reativas (sílica ativa e cinza volante), o cimento escolhido foi o CP V- ARI por ser o 

mais utilizado na produção desse tipo de peças e por não conter outras adições em sua 

composição. O cimento foi caracterizado através de ensaios realizados no Laboratório 

de Tecnologia (LaboTec) da UEFS. Os resultados dos ensaios de caracterização são 

apresentados na Tabela 3.1 

Tabela 3.1 - Caracterização do cimento 

Características e Propriedades Unidade 
Valores 

experimentais 

Resistência à 

Compressão 

1 dia de idade MPa 16,7 

3 dias de idade MPa 25,0 

7 dias de idade MPa 38,4 

 Massa Específica g/cm³ 3,04 

Finura  % 0,7
(1) 

(1)
Precisão da balança: 0,01g 

Os valores encontrados estão de acordo com os valores especificados pela NBR 

5733 (ABNT, 1991).  

 

3.1.2 Sílica Ativa 

 

A Sílica Ativa foi utilizada neste trabalho com a função de consumir hidróxido 

de cálcio produzido pela hidratação do cimento já que esta adição mineral é classificada 

como uma pozolana de alta reatividade. 

A caracterização da sílica ativa utilizada no desenvolvimento deste trabalho é 

apresentada a seguir na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Características da sílica ativa 

Massa específica: 2,11g/cm³ 

Parâmetro  SiO2  Al2O3  MgO  K2O  Na2O  Fe2O3  P2O5 CaO  MnO  

Resultados da 

amostra (%)  
95,3 0,04 0,49 1,33 0,22 0,35 0,17 0,17 0,18 
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3.1.3 Cinza Volante 

 

A cinza volante foi utilizada nessa pesquisa com o objetivo principal de 

propiciar melhoria da trabalhabilidade, e por ser também uma adição pozolânica, 

contribuir para o cosumo de hidróxido de cálcio. Na Tabela 3.3 e na Figura 3.1 estão a 

caracterização e a granulometria da cinza volante. 

Tabela 3.3 - Caracterização da cinza volante 

Massa específica: 1,98g/cm³ 

Parâmetro  SiO2  Al2O3  Fe2O3  K2O  CaO  TiO2  SO3 ZrO2  Outros  

Resultados da 

amostra (%)  
53,33 33,23 4,96 3,44 2,06 1,38 1,26 0,1 0,24 

 

 

Figura 3.1- Granulometria da cinza volante 

 

3.1.4 Agregado miúdo 

 

O agregado miúdo utilizado foi uma areia quartzosa, proveniente do município de 

Alagoinhas-BA. A caracterização da areia é mostrada na Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Caracterização da areia natural 

Parâmetro Valor 

Diâmetro máximo (mm)  1,18 

Módulo de finura 1,73 

Material pulverulento (%) 0,95 

Absorção de água (%) 0,03 

Massa específica (g/cm³)  2,64 

Fonte: Santos (2014) 

 

3.1.5 Resíduo de Concreto (RC) 

 

O RC aplicado neste trabalho foi o mesmo utilizado por Santos (2014), sendo 

oriundo da demolição de uma construção no município de Feira de Santana-BA. O RCD 

coletado foi caracterizado por Lima et al. (2013), sendo o mesmo composto por 56% de 

argamassa, 27% de cerâmica e 17% de concreto.  

Nesta pesquisa, foi utilizada somente a fração de concreto do RCD, a qual foi 

peneirada na malha de 2,4 mm de abertura visando obter uma granulometria mais 

próxima a do agregado natural. Após este beneficiamento, foi então realizada a 

caracterização do agregado reciclado, sendo mostrada a seguir na  Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Caracterização do RC 

Parâmetro Valor 

Diâmetro máximo (mm)  2,36 

Módulo de finura 2,11 

Material pulverulento (%) 14,36 

Absorção de água (%) 6,11 

Massa específica (g/cm³)  2,60 

Fonte: Santos (2014) 

 

3.1.6 Superplastificante e Agente Modificador de Viscosidade 

 

Para a obtenção de uma matriz autoadensável, foi empregado um dispersante à 

base de policarboxilatos (superplastificante Adiment Premium - Vedacit
®
). Este 

superplastificante apresenta massa específica igual 1,09 g/m³ e proporção de 70% água 
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e 30% sólidos, segundo dados do fabricante. Objetivando reduzir a exsudação, evitar a 

segregação e manter a coesividade da argamassa, utilizou-se também um agente 

modificador de viscosidade (V.M.A) com base química de polímeros de celulose de alto 

peso molecular em forma de pó branco (Rheomac UW 410), fabricado pela empresa 

BASF. 

 

3.1.7 Fibra de Sisal 

 

As fibras de sisal utilizadas nesta pesquisa são provenientes do município de 

Valente-BA. Estas fibras passaram pelo processo de hornificação baseado nos trabalhos 

de Ferreira (2012) e Santos e Lima (2013) com o objetivo de reduzir a capacidade de 

absorção de água e a consequente variação volumétrica que provoca perda de aderência 

fibra-matriz. O tratamento consistiu em saturar as fibras em água (T≈23°C) e em 

seguida secá-las. Inicialmente as fibras são colocadas em um recipiente com água 

durante três horas (tempo suficiente para atingir a capacidade máxima de absorção). Em 

seguida, a secagem é realizada em estufa a uma temperatura de 80°C, por um período de 

16 horas, sendo esse processo repetido 10 vezes. (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 – Tratamento das fibras. a) saturação; b) secagem em estufa 

Após o processo de hornificação, as fibras foram alinhadas e cortadas ficando com 

comprimento de 40 mm. Após cortadas, foram novamente saturadas em água e secas ao 

ar até atingir umidade de 70%, sendo então ensacadas para manter esta umidade até a 

sua aplicação. 
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3.2 METODOLOGIA 

 

3.2.1 Misturas 

 

Foram produzidas 4 misturas: referência (REF) sem adição de fibras e com 

100% de agregado natural; (20RC) contendo 20% de substituição de agregado natural 

por agregado reciclado; (REF+6F) contendo 100% de agregado natural e 6% de fibras 

de sisal e (20RC+6F), contendo 20% de substituição de agregado natural por agregado 

reciclado e 6% de fibra de sisal. Para o cálculo do consumo de materiais foi adotada 

massa específica da fibra de 0,9g/cm³ Os compósitos foram dosados visando obter uma 

consistência satisfatória para a moldagem dos corpos de prova. Na Tabela 3.6 encontra-

se o traço e o consumo de materiais por m³ para cada mistura.  

Tabela 3.6 - Traço unitário e consumo de materiais por m³ 

Mistura 

Material 

Cimento  
Sílica 

Ativa 

Cinza 

Volante 
Areia  RC Água Fibra  SP  V.M.A  

REF 
Traço   0,5 0,1 0,4 1 - 0,35 - 0,8% 0,07% 

Consumo (Kg) 437,6 87,5 350,1 875,1 - 290 - 23,3 0,61 

20RC 
Traço   0,5 0,1 0,4 0,8 0,2 0,35 - 1,3% 0,07% 

Consumo (Kg) 437,1 87,4 349,7 699,4 174,8 279,5 - 37,9 0,62 

REF+6F 
Traço   0,5 0,1 0,4 1 - 0,35 6% 2,0% 0,10% 

Consumo (Kg) 413,4 82,7 330,8 826,9 - 250,8 49,6 55,1 0,83 

20RC+6F 
Traço   0,5 0,1 0,4 0,8 0,2 0,35 6% 3,3% 0,10% 

Consumo (Kg) 413,1 82,6 330,4 660,9 165,2 225,5 49,6 90,9 0,83 

 

3.2.1.1 Estado Fresco 

 

Com o objetivo de manter a fuidez das misturas, as consistências das matrizes 

cimentícias e dos compósitos com fibra de sisal foram fixadas em 400 ± 10 mm e 270 ± 

10 mm, respectivamente. A consistência foi medida através do espalhamento na flow 

table. (Figura 3.3 e Figura 3.4 ). Porém, como as matrizes foram bastante fluidas, para a 

determinação da consistência não foram aplicados os golpes. Para os compósitos, o 

ensaio seguiu as recomendações da NBR 13276/2005. 
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Figura 3.3- Consistência da matriz cimentícia 

 
Figura 3.4 - Consistência do compósito 

 

3.2.1.2 Propriedades no Estado Endurecido 

 

Todos os ensaios no estado endurecido foram avaliados para a idade de 28 dias. A 

avaliação do comportamento físico-mecânico das misturas foi realizada através dos 

seguintes ensaios: 

 

3.2.1.2.1 Absorção de água por imersão  

 

O ensaio de absorção de água por imersão foi realizado conforme procedimento 

descrito na NBR 9778 (ABNT, 2009), utilizando amostras de 10 cm x 20 cm (diâmetro 

x comprimento).  (Figura 3.5) 



57 

 

 

 

 
Figura 3.5- Ensaio de absorção por imersão. a) amostras na estufa; b) em imersão; c) pesagem 

imersa; d) pesagem saturada 

 

3.2.1.2.2 Resistência à compressão axial 

  

A realização do ensaio de resistência à compressão axial foi conforme as 

prescrições da NBR 7215 (ABNT, 1996). As amostras  possuíam dimensões de 10 cm x 

20 cm (diâmetro x comprimento) e tiveram suas faces regularizadas  para evitar 

concentração de tensões. O ensaio foi realizado em uma máquina de ensaios com 

capacidade de 200 toneladas. A velocidade de carregamento foi de 450Kgf/s. Na Figura 

3.6 é mostrado um corpo-de-prova na prensa pronto para o ensaio. 

 
Figura 3.6 - Ensaio de compressão axial 
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3.2.1.2.3 Resistência à tração por compressão diametral  

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral foi realizado com CP’s 

de 10 cm x 20 cm (diâmetro x comprimento) seguindo a metodologia da NBR 7222 

(ABNT, 1994), com velocidade de carga de 180 Kgf/s. Na Figura 3.7 encontra-se uma 

amostra posicionada para a realização do ensaio. 

 
Figura 3.7 - Ensaio de tração por compressão diametral 

 

3.2.1.2.4 Absorção de água por capilaridade 

  A absorção de água por capilaridade foi realizada conforme as prescrições da 

NBR 9779 (ABNT, 1995) utilizando amostras de e de 5 cm x 10 cm (diâmetro x 

comprimento) (Figura 3.8). Para impedir a troca de umidade com o meio pelas laterais 

dos corpos-de-prova e para garantir o fluxo unidirecional, as amostras foram seladas 

lateralmente por plástico filme. 

 
Figura 3.8- Ensaio de absorção de água por capilaridade 
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3.2.1.2.5 Resistência à flexão em corpos-de-prova prismáticos  

O ensaio de resistência à flexão foi realizado conforme a NBR 13279 (ABNT, 

2005) - (Figura 3.9). Para isso foi utilizada uma prensa com capacidade de 200 

toneladas. A velocidade de carregamento utilizada foi de 50 Kgf/s. Para a leitura da 

carga foi utilizado um dispositivo (célula de carga) com resolução de 1 Kgf. 

 
Figura 3.9 - Ensaio de flexão em 3 pontos. a) amostra posicionada para ensaio; b) amostra rompida 

 

 

3.2.1.2.6 Flexão em quatro pontos  

Para a realização do ensaio de flexão em quatro pontos (Figura 3.10) foram 

moldados 3 corpos-de-prova com dimensões de 80 mm x 400 mm x 10 mm (largura x 

comprimento x espessura), submetidos a uma máquina eletromecânica com capacidade 

de 100 kN e a velocidade de deslocamento adotada foi de 0,3 mm/min.  

 

Figura 3.10 - Ensaio de flexão em quatro pontos 
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Para aquisição de dados e obtenção da curva carga x deslocamento no ensaio, foi 

utilizado o software Trapezium. A aplicação de carga ocorre em pontos 100 mm 

distantes entre si e o vão entre os apoios mede 300 mm. Os resultados foram expressos 

em tensão de tração na flexão, obtida através da equação 01. 

    
  

    
                        (1) 

onde: 

  = tensão de tração na flexão; 

M = Momento fletor máximo; 

b = largura da seção transversal da amostra 

h = altura da seção transversal da amostra 

A partir da curva carga-deslocamento, utilizando a norma belga NBN B15-238, 

foram calculados os índices de tenacidade dos compósitos. Nesta norma, define-se o 

índice de tenacidade (FT) a partir da energia absoluta (Tn), que é a área abaixo da curva 

até um deslocamento de δn = L/n, sendo L o vão livre e n parâmetros limites de 

deslocamento no meio do vão (n=600, 450, 300, 150).  A Figura 3.11 mostra como é 

definido o índice de tenacidade pela norma belga NBN B15-238. 

 
Figura 3.11 - Definição do índice de tenacidade segundo a NBN B15-238 (1992) 

Fonte: Lima (2004) 
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Para este trabalho foi avaliado o índice de tenacidade para deslocamentos de 

2mm e 5mm (n= 150 e n= 60, respectivamente). Deste modo, o cálculo do índice de 

tenacidade foi feito pela equação 02 

     
   

    
                  (2) 

onde: 

FT = índice de tenacidade (em N/mm²); 

n = parâmetros limites de deslocamento (n=150 e n=60); 

Tn = energia absoluta (em N.mm); 

b = largura da seção transversal da amostra (em mm); 

h = altura da seção transversal da amostra (em mm). 

 

3.2.2 Desenvolvimento do Elemento de Enchimento 

 

Foram produzidos elementos de enchimento de seção trapezoidal com 

dimensões de 35,0cm x 5,0cm x 50,0cm x 1,0cm (largura x altura x comprimento x 

espessura), (Figura 3.12 e Figura 3.13).  

 
Figura 3.12-  Elemento de enchimento. a) vista frontal; b) desenho com as dimensões 
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Figura 3.13 - Elemento de enchimento. a) elemento pronto; b) desenho esquemático com dimensões 

 

3.2.2.1 Moldagem 

 

Para a moldagem dos elementos foram confeccionados os moldes metálicos  

mostrados  na Figura 3.14 

 
Figura 3.14 - Molde metálico. a) montado, fechado; b) desmontado; c) montado aberto, vista frontal 

A moldagem foi realizada em única camada seguida de vibração em mesa 

vibratória por 30 segundos. 

3.2.2.2 Ensaio de carga concentrada 
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O elemento de enchimento deve possuir resistência suficiente para suportar às 

operações de montagem e concretagem das lajes que correspondem ao peso do concreto 

fresco, peso de operários passando, máquinas e ferramentas. Para determinação da 

resistência do elemento de enchimento, foi utilizado o ensaio de carga concentrada 

(Figura 3.15 e Figura 3.16) especificado pela NBR 14859 (ABNT, 2002). Segundo esta 

norma, deve-se simular os apoios do elemento de enchimento nas vigotas e o ponto de 

aplicação deve ser localizado no centro da amostra, possuindo dimensões de 20 cm x 

7,5 cm, simulando um calçado. Para simular as condições de apoio, foram utilizados 

dois perfis metálicos e para o ponto de aplicação de carga foi utilizada uma base de 

madeira com 7,5 cm de largura e 20 cm de comprimento. O ensaio foi realizado 

utilizando uma prensa eletromecânica com capacidade de 100 kN, com controle de 

deslocamento de 1mm/min. Para cada elemento de enchimento foram realizadas 3 

repetições. 

 
Figura 3.15 - Ensaio de carga concentrada – EPS 

 

 

Figura 3.16 - Ensaio de carga concentrada – elemento de enchmento compósito 
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Foi utilizado um espelho abaixo dos elementos de enchimento compósitos para 

visualização das fissuras. 

 

3.2.2.3 Produção das Lajes 

 

Para a comparação do desempenho dos elementos de enchimento, foram 

produzidas 4 lajes premoldadas: com bloco cerâmico (LBC); com EPS (LEPS); com 

compósito de referência (LREF) e com compósito com agregado reciclado (LRC). A 

Figura 3.17 mostra as lajes nas fôrmas, com as armaduras de distribuição, prontas para a 

etapa de concretagem. 

 
Figura 3.17 - Lajes montadas, nas fôrmas, antes da concretagem. a) LBC e LEPS; b) LREF e LRC 

A seguir na Figura 3.18 é mostrado o desenho esquemático da seção das lajes e 

em seguida na Tabela 3.7 estão as medidas de cada laje. 

 
Figura 3.18 -  Desenho  esquemático das seções transversais das lajes. 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

Tabela 3.7 - Medidas das seções transversais das lajes 

Amostra Intereixo (cm) he (cm) hc (cm) h (cm) 

LBC 40 6 5 12 

LEPS 45 7 5 11 

LREF 40 5 5 12 

LRC 41 5 5 12 
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As lajes foram produzidas com vigotas de concreto armado. A armadura de 

distribuição foi feita com barras de aço de 6,3 mm de diâmetro com espaçamento entre 

barras igual a 25 cm nas duas direções como pode ser visto na Figura 3.19.  

 
Figura 3.19- Armadura de distribuição das lajes. a) LRC; b) LREF; c) LBC; d) LEPS 

Para a capa de concreto foi dosado um traço para obtenção de 30 MPa de 

resistência aos 28 dias, sendo este 1 : 2,13 : 3,73 : 0,5 (cimento: areia: brita: água) com 

abatimento de 60mm. O concreto foi produzido em betoneira com capacidade de 300 

litros (Figura 3.20). Este concreto obteve resistência à compressão axial aos 28 dias de 

30,6MPa 

 

Figura 3.20- Produção do concreto 
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A capa de concreto foi lançada manualmente e adensada com um vibrador de 

imersão. a seguir na Figura 3.21 está apresentada a capa de concreto aplicada na laje. A 

cura foi realizada por 14 dias. 

 
Figura 3.21 - Produção das lajes. a) lançamento do concreto; b) laje recém concretada 

 

3.3 ENSAIO DE FLEXÃO NAS LAJES. 

 

As lajes foram ensaiadas aos 28 dias de idade, em prensa eletromecânica com 

célula de carga de 100 kN. A velocidade de deslocamento foi de 1mm/min. As lajes 

foram apoiadas em perfis metálicos de modo a permitir a rotação, simulando apoios de 

segundo gênero. Para os pontos de aplicação de carga também foram utilizados perfis 

metálicos. Na Figura 3.22 apresenta-se a configuração do ensaio. 
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Figura 3.22 - Ensaio de flexão em lajes. a) visão geral; b) ponto de apoio; c) pontos de aplicação de carga 

Os pontos de aplicação de carga distam entre si L/3, sendo esta também a 

distância entre estes pontos e os apoios, onde L é o vão livre entre os apoios. 

Tabela 3.8 - Vão livre e distância entre os pontos de aplicação de carga 

Laje Vão livre – L (m) Distância de aplicação – L/3 (m) 

LREF 2,07 0,69 

LRC 2,07 0,69 

LBC 2,13 0,71 

LEPS 2,16 0,72 

  

O deslocamento das vigas foi medido através de um LVDT posicionado no 

centro, na parte inferior da laje, conforme a Figura 3.23. 
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Figura 3.23 - Posicionamento do LVDT. a) laje com bloco cerâmico; b) laje com enchimento 

compósito; c) laje com EPS 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para cada ensaio foram obtidos o desvio padrão e o coeficiente de variação dos 

resultados. A análise estatística foi feita por teste comparativo de médias de Tukey e por 

análise de variância (ANOVA). Para isto, foi utilizado o software Statistica Statsoft
®
. 

A determinação da significância estatística de uma variável foi feita através da 

obtenção do p-valor (P) para o nível de significância de 5%. A influência foi 

considerada significativa quando p-valor (P) foi menor que 0,05.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 PROPRIEDADES DOS COMPÓSITOS 

 

4.1.1 Absorção  

 

4.1.1.1 Absorção de água por capilaridade 

 

Para as matrizes, foi realizado o ensaio de absorção de água por capilaridade. Os 

resultados são apresentados a seguir na Figura 4.1. 

 
Figura 4.1 - Absorção de água por capilaridade 

O teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.1) mostrou que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre as médias das duas matrizes. 

Tabela 4.1- Teste comparativo de médias de Tukey - absorção de água por capilaridade 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 0,39146 
NS 

20RC 0,34598 

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 
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Na Tabela 4.2 estão registrados o resultados obtidos na análise de variância 

(ANOVA) da absorção de água por capilaridade, na qual se pode observar que a 

presença do RC não provocou alteração estatisticamente significativa nesse parâmetro 

(P>0,05). 

Tabela 4.2 - Análise de variância (ANOVA) – absorção de água por capilaridade 

Fonte de 

variação 
GL 

Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 0,003103 4,481 0,101700 NS 

ERRO 4 0,000692 - -  

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de significância de 5%; S: 

significativo; NS: não significativo. 

A absorção de água por capilaridade é afetada pela conectividade dos poros nas 

matrizes. Desta forma, pode-se perceber que a utilização de RC não provocou mudanças 

nesta propriedade das matrizes, resultando em valores de absorção de água por 

capilaridade muito próximos. Este comportamento pode ser explicado pelo efeito filer 

dos grãos mais finos presentes no RC, que preenchem os vazios da mistura, 

compensando a maior absorção do agregado reciclado, o que resultou na manutenção da 

absorção de água por capilaridade. Este comportamento também foi observado por 

Santos (2014), que avaliou a influência da adição de 10% e 20% de RC em argamassas 

e verificou que não houve diferença na absorção de água por capilaridade, atribuindo 

esta fato também ao efeito filer dos grãos mais finos do RC. 

 

4.1.1.2 Absorção de água por imersão 

 

Na Tabela 4.3 estão apresentados os resultados obtidos no ensaio de absorção de 

água por imersão: 

Tabela 4.3 - Resultados de absorção de água por imersão 

Amostra Absorção (%) C.V. (%) 

REF 4,12 1,08 

REF + 6F 4,84 0,95 

20RC 4,45 0,94 

20RC + 6F 5,95 0,48 

O teste comparativo de médias de Tukey ( 
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Tabela 4.4) indica que houve diferença estatística significativa entre as médias dos 

ensaios. 

 

 

 

Tabela 4.4 - Teste comparativo de médias de Tukey – absorção de água por imersão 

Misturas 

comparadas 
Médias Resultado 

Misturas 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 4,12  
S 

REF+6F 4,84  
S 

20RC 4,45  20RC+6F 5,95  

Misturas 

comparadas 
Médias Resultado 

Misturas 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 4,12  
S 

20RC 4,45  
S 

REF+6F 4,84  20RC+6F 5,95  

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

Através da análise de variância (ANOVA), apresentada na Tabela 4.5, verifica-

se que tanto os valores de RC quanto os de fibra, individualmente, apresentam 

influência estatisticamente significativa (P<0,05), ao nível de 95% de confiança, no 

valor da absorção. Pode-se também perceber que a interação entre RC e fibra também 

afeta significativamente o valor da absorção de água. 

Tabela 4.5- Análise de variância (ANOVA) da absorção de água por imersão 

Variável GL 
Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 1,576875 960,533 1,2770E-09 S 

FIBRA 1 3,685208 2244,797 4,3546E-11 S 

RC+FIBRA 1 0,452408 275,579 1,7518E-07 S 

Erro 8 0,001642 
  

 

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de significância de 5%; S: 

significativo; NS: não significativo. 

Na Figura 4.2 está a superfície de resposta que descreve a variação da absorção de água 

por imersã com a utilização de RC e fibra. 
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Figura 4.2 - Superfície de resposta – absorção de água por imersão 

A partir desse gráfico de superfície de resposta, pode-se observar que a 

utilização do RC e da fibra, individualmente, provoca acréscimo no valor da absorção (a 

amostra contendo 20% de RC obteve aumento de 8% na absorção em relação a 

referência, a amostra contendo 6% de fibra obteve 17,5% de aumento na absorção em 

relação à referência)  e que a interação desses fatores provoca um grande aumento na 

capacidade de absorção de água (crescimento de 44,4% em relação à referência).  

O aumento na absorção das argamassas pode ser explicado pela maior 

capacidade de absorção de água tanto por parte do agregado reciclado quanto das fibras 

de sisal, haja vista que as propriedades dos materiais constituintes exercem influência 

nas propriedades do material resultante. 

Oliveira (2012) observou em argamassas produzidas com teores de substituição 

de areia natural de 25%, 50% e 75% por agregado reciclado que houve aumento na 

absorção de água por imersão sendo o acréscimo nesse parâmetro de 7%, 22% e 28%, 

respectivamente. A autora atribuiu este comportamento à porosidade do agregado 

reciclado e ao aumento da relação a/c para a produção das argamassas. 

Melo Filho (2012), utilizando 2%, 4% e 6% de fibras de sisal como reforço em 

compósitos cimentícios, observou um aumento na absorção de água das misturas com o 

aumento do teor de fibras incorporadas. O acréscimo da absorção de água foi de 28%, 

36% e 58% para os teores de 2%, 4% e 6%, respectivamente. 
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4.1.2 Índice de vazios 

 

Na Tabela 4.6 estão apresentados os resultados do ensaio de índice de vazios 

Tabela 4.6 - Resultados índice de vazios 

Amostra 
Índice de 

Vazios (%) 
C.V. (%) 

REF 7,95 1,10 

REF + 6F 9,31 0,56 

20RC 8,50 0,77 

20RC + 6F 11,17 0,51 

 

O teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.7) mostra que houve 

diferença estatisticamente significativa entre os valores obtidos nos ensaios. 

Tabela 4.7 – Teste comparativo de médias  de Tukey – índice de vazios 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 7,95  
S 

REF+6F 9,31  
S 

20RC 8,50  20RC+6F 11,17  

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 7,95  
S 

20RC 8,50  
S 

REF+6F 9,31  20RC+6F 11,17  

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

Através da análise de variância (ANOVA), mostrada na Tabela 4.8, pode-se 

verificar que as variáveis RC e fibra, tanto isoladamente quanto de forma conjunta, 

exercem influência estatisticamente significativa (P<0,05), ao nível de 95% de 

confiança, no índice de vazios. 

Tabela 4.8- Análise de variância (ANOVA) do índice de vazios 

Variável GL 
Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 4,39230 1033,482 9,548807E-10 S 

FIBRA 1 12,16053 2861,302 1,654238E-11 S 

RC+FIBRA 1 1,29363 304,384 1,188390E-07 S 

Erro 8 0,00425 - -  

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de significância de 5%; S: 

significativo; NS: não significativo. 

A Figura 4.3 mostra a superfície de resposta que descreve a variação do índice 

de vazios com a utilização do RC e fibra.  
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Figura 4.3 - Superfície de resposta - índice de vazios 

A partir do gráfico de superfície de resposta, observa-se que a utilização do RC e 

da fibra, individualmente, provoca acréscimo no valor do índice de vazios e que a 

interação desses fatores provoca um grande aumento neste parâmetro (crescimento de 

40,5%).  

Esse aumento no índice de vazios pode ser explicado pela maior porosidade das 

fibras de sisal e do RC. Ou seja, a porosidade do RC e da fibra, juntamente com a 

porosidade natural das argamassas, potencializaram o valor do índice de vazios das 

misturas. 

Este comportamento também foi observado por Santos (2014), que verificou a 

substituição de 10% e 20% de agregado natural por RC. Os resultados mostraram que 

com a utilização de RC houve um aumento no índice de vazios de 10,43% e 8,97% para 

os teores de substituição de 10% e 20%, respectivamente.    

No estudo desenvolvido por Ferreira (2012) também foi observado um 

comportamento semelhante. Foram produzidas misturas com 2%, 4% e 6% de fibras de 

sisal. O estudo mostrou que com o aumento do teor de fibras, houve crescimento do 

índice de vazios dos compósitos. 

Este comportamento é esperado. A absorção de água por imersão e o índice de 

vazios são propriedades que possuem correlação. Quando há aumento na absorção de 

água por imersão, geralmente  há também aumento no índice de vazios. Isso porque a 

 11 
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 9 

 8 
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água penetra nos vazios das argamassas, se há mais espaços vazios, então ocorre 

também acréscimo na capacidade de absorção de água por imersão. 

 

4.1.3 Massa específica aparente 

 

A Tabela 4.9 mostra os resultados obtidos no ensaio de massa específica 

aparente. 

Tabela 4.9 - Resultados do ensaio de massa específica aparente 

Amostra 
Massa  Específica 

Aparente (g/cm³) 
C.V. (%) 

REF 1,93 0,10 

REF + 6F 1,92 0,60 

20RC 1,91 0,24 

20RC + 6F 1,88 0,19 

 

Através do teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.10), verifica-se que 

as médias das amostras REF e REF+6F não apresentam diferença estatisticamente 

significativa. Para as outras médias a diferença foi significativa. 

 

Tabela 4.10 - Teste comparativo de médias de Tukey – massa específica aparente 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 1,93 
S 

REF+6F 1,92 
S 

20RC 1,91 20RC+6F 1,88 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 1,93 
NS 

20RC 1,91 
S 

REF+6F 1,92 20RC+6F 1,88 
S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

Na Tabela 4.11 está a análise de variância (ANOVA), na qual pode-se verificar 

que as variáveis RC e fibra exercem influência estatisticamente significativa (P<0,05), 

ao nível de 95% de confiança, no valor da massa específica aparente. A interação dessas 

duas variáveis também influencia significativamente nesse parâmetro 

Tabela 4.11 - Análise de variância (ANOVA) da massa específica aparente 

Variável GL 
Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 0,004033 80,66667 0,000019 S 

FIBRA 1 0,001200 24,00000 0,001195 S 
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RC+FIBRA 1 0,000533 10,66667 0,011425 S 

Erro 8 0,000050 - -  

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de 

significância de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

Na Figura 4.4 é mostrada a superfície de resposta que descreve a variação da 

massa específica aparente. 

 

Figura 4.4 - Superfície de resposta - massa específica aparente 

A partir da análise do gráfico de superfície de resposta, pode-se notar que os 

valores das amostras REF e REF+6F estão na mesma faixa de valores, já a amostra 

20RC apresenta redução da massa específica aparente. A ação conjunta do RC e da fibra 

provoca uma redução de 2,6% no valor dessa propriedade.  

Este comportamento pode ser explicado através do índice de vazios. Como 

houve um aumento desse parâmetro para as misturas contendo RC e fibra, resultou em 

diminuição da massa específica aparente das argamassas. 

 

4.1.4 Resistência à compressão axial 

 

Na Tabela 4.12 estão registrados os resultados do ensaio de resistência à 

compressão axial.  
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Tabela 4.12 – Resultados de resistência à compressão axial 

Amostra 
Resistência 

(MPa) 
CV (%) 

REF 47,78 3,17 

REF+6F 36,27 5,09 

20RC 54,67 1,91 

20RC+6F 36,73 0,91 

O teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.13) mostra que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre as médias das amostras REF+6F e 

20RC+6F. Para as outras médias, houve diferença significativa. 

Tabela 4.13 - Teste comparativo de médias de Tukey - resistência à compressão axial 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 47,78 
S 

REF+6F 36,27 
NS 

20RC 54,67 20RC+6F 36,73 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 47,78 
S 

20RC 54,67 
S 

REF+6F 36,27 20RC+6F 36,73 

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

Através da análise de variância (ANOVA), mostrada na Tabela 4.14, pode-se 

verificar que as variáveis RC e fibra exercem influência estatisticamente significativa 

(P<0,05), ao nível de 95% de confiança, na resistência à compressão axial tanto se 

usadas individualmente quanto se usadas de forma combinada. 

Tabela 4.14 - Análise de variância (ANOVA) da resistência à compressão axial 

Variável GL 
Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 40,4801 23,3873 0,0013 S 

FIBRA 1 650,6241 375,8968 5,2001E-08 S 

RC+FIBRA 1 31,0408 17,9338 0,0029 S 

Erro 8 1,7309 
  

 

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de significância de 5%; S: 

significativo; NS: não significativo. 

Na Figura 4.5 está apresentada a superfície de resposta que descreve a variação 

da resistência à compressão axial. 
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Figura 4.5- Superfície de resposta – resistência à compressão axial 

 

A partir da análise do gráfico de superfície de resposta, pode-se observar que as 

amostras REF+6F e 20RC+6F estão na mesma faixa de valores para a resistência à 

compressão axial, já a amostra 20RC apresentou um aumento desse parâmetro 

(crescimento de 14,4%). O aumento da resistência à compressão axial com o uso do RC 

pode estar relacionado com a presença de produtos de hidratação do cimento nos poros 

do agregado, melhorando a interface matriz/agregado. 

Neno et al. (2013) utilizando teores de substituição de 20%, 50% e 100% de 

agregado natural por agregado reciclado de concreto em argamassas, obtiveram 

aumento nos valores de resistência à compressão axial de 36%, 31% e 88%, 

respectivamente. 

Já a inserção de fibra, reduziu o valor da resistência à compressão axial. Quando 

combinados, RC e fibra, o efeito da fibra foi preponderante sobre o RC, levando a uma 

redução na resistência à compressão axial. 

A inserção de fibras em matrizes cimentícias causa maior incorporação de ar às 

misturas, o que pode ser confirmado observando os resultados de absorção de água e 

índice de vazios. Esse aumento de ar incorporado leva a uma redução da resistência à 

compressão devido à concentração de tensões. 

 54 

 50 

 46 

 42 

 38 

 34 



79 

 

 

 

No estudo desenvolvido por Lima (2004), ocorreu uma redução de 24,9% na 

resistência à compressão dos compósitos reforçados com 3% de fibras de sisal. Este 

comportamento também foi observado por Toledo Filho (1997) que em seu estudo, 

constatou que com o aumento do teor de fibra, a resistência à compressão axial 

decresceu. 

 

4.1.5 Resistência à tração por compressão diametral 

 

A Tabela 4.15 mostra os resultados obtidos no ensaio de tração por compressão 

diametral.  

Tabela 4.15 - Resultados do ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

Amostra Resistência (MPa) CV (%) 

REF 3,53 5,73 

REF+6F 3,79 3,06 

20RC 2,8 16,57 

20RC+6F 3,08 3,14 

A partir da análise do teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.16), 

verifica-se que não há diferença estatística significativa entre as médias das amostras 

REF e REF+6F. Também não há diferença estatística entre as médias das amostras 

20RC e 20RC+6F. As outras médias apresentam diferenças significativas 

 

. 

Tabela 4.16 - Teste comparativo de médias de Tukey – resistência a tração por compressão 

diametral 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 3,53 
S 

REF+6F 3,79 
S 

20RC 2,8 20RC+6F 3,08 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 3,53 
NS 

20RC 2,8 
NS 

REF+6F 3,79 20RC+6F 3,08 

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

A partir da análise de variância (ANOVA), mostrada na Tabela 4.17,  verifica-se 

que a variável RC exerce influência estatisticamente significativa (P<0,05), ao nível de 
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95% de confiança, na compressão axial. Já a variável fibra não tem influência 

significativa (P>0,05) neste parâmetro. Observa-se também que a interação entre as 

duas variáveis não foi significativa para a resistência à tração por compressão diametral. 

Tabela 4.17 - Análise de variância (ANOVA) da resistência à tração por compressão diametral 

Variável GL 
Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 1,576875 22,61023 0,001436 S 

FIBRA 1 0,216008 3,09726 0,116464 NS 

RC+FIBRA 1 0,000208 0,00299 0,957753 NS 

Erro 8 0,069742 - -  

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de significância 

de 5%; S: significativo; NS: não significativo. 

Na Figura 4.6 é mostrado o gráfico de superfície de resposta que descreve a 

variação da resistência à tração por compressão diametral. 

 

Figura 4.6 - Superfície de resposta -  resistência à tração por compressão diametral 

A partir da análise do gráfico de superfície de resposta, pode-se verificar que as 

amostras REF e REF+6F estão na mesma faixa de valores para a resistência à 

compressão diametral, assim como as amostras 20RC e 20RC+6F também apresentaram 

valores semelhantes para esse parâmetro. Dessa forma, pode-se perceber que a 

utilização de fibras não exerceu influência significativa na resistência à compressão 

diametral. A utilização do RC promoveu redução estatisticamente significativa no valor 

desse parâmetro 
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A resistência à tração de argamassas contendo agregado reciclado tende a 

reduzir devido a maior porosidade dos agregados reciclados que leva a uma menor 

resistência destes em comparação com os agregados naturais. 

 

4.1.6 Flexão 

 

4.1.6.1 Resistência à flexão de corpos de prova prismáticos 

 

Para as matrizes foi realizado o ensaio de flexão de corpos de prova prismáticos. 

Os resultados do ensaio são apresentados abaixo na Tabela 4.18. 

Tabela 4.18 - Resultados do ensaio de resistência à flexão 

Amostra Tensão (MPa) C.V. (%) 

REF 7,73 3,57 

20 RC 8,52 0,57 

 

Através do teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.19), verifica-se que 

as médias da resistência à flexão não apresentam diferença estatística significativa.  

Tabela 4.19- Teste comparativo de médias de Tukey – resistência à flexão 

Variáveis 

comparadas 
Médias Resultado 

REF 7,73 
NS 

20RC 8,52 

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

Na análise de variância (ANOVA), mostrada na Tabela 4.20, verifica-se que o 

RC não exerce influência estatisticamente significativa (P>0,05) na resistência à flexão. 

Tabela 4.20 - Análise de Variância (ANOVA) - resistência à flexão 

Fonte de 

variação 
GL 

Quadrado 

médio 
F P Resultado 

RC 1 0,6084 15,501 0,058874 NS 

ERRO 2 0,0393 
  

 

GL: graus de liberdade; F: valor do teste F; P: p-valor para o nível de significância de 5%; S: 

significativo; NS: não significativo. 

 

A utilização de 20% de RC não provocou alterações significativas na resistência 

à flexão das matrizes. Esse comportamento pode ser explicado pela presença de 
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produtos de hidratação do cimento nos poros do agregado, melhorando a interface 

matriz-agregado. 

 

4.1.6.2 Flexão em 4 pontos 

 

A partir do ensaio de flexão em 4 pontos foram obtidas as curvas características 

de tensão versus deslocamento dos compósitos. A Figura 4.7 e Figura 4.8  apresentam o 

comportamento dos compósitos sob flexão. 

 
Figura 4.7 – Gráfico tensão x deslocamento das amostras REF + 6F 
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Figura 4.8 - Gráfico tensão x deslocamento das amostras 20RC + 6F 

Após a primeira fissura, o compósito ainda manteve a tensão, surgindo então 

outras fissuras enquanto ocorreu a abertura da primeira fissura como pode ser observado 

na Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 - Flexão no compósito. a) amostra não fissurada; b) surgimento da primeira fissura; c) 

abertura da primeira fissura com surgimento de nova fissura 
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No trabalho desenvolvido por Lima (2004), com teores de 1%, 2% e 3% de 

fibras de sisal com 25 mm de comprimento, foi observada redução brusca da resistência 

após a primeira fissura. O comportamento pós fissuração foi caracterizado pela abertura 

de fissura única seguido de redução da carga até a falha, ocasionada pelo arrancamento 

das fibras. 

O maior comprimento da fibra e o tratamento superfical (hornificação) aplicados 

neste trabalho promoveram maior aderência fibra/matriz nos compósitos resultando 

numa menor queda de tensão após a fissuração. 

Ferreira (2012), em seu trabalho, observou que os compósitos com adição de 6% 

de fibras e comprimento de 50 mm apresentaram menor queda de tensão após o 

surgimento da primeira fissura. Segundo o autor, esse fato se deve ao volume de fibras 

utilizado ser muito próximo do volume de reforço critico na flexão para esse 

comprimento. 

A partir da análise do gráfico (Figura 4.7) foram determinadas a tensão de pico 

( pico), a deformação de pico (δpico) e índice de tenacidade para os deslocamentos de 

2mm e 5mm (n= 150 e n=60)  através da  NBN B15-238. Os valores são mostrados na 

Tabela 4.21. 

Tabela 4.21 - Resultados do ensaio de flexão 4 pontos 

Amostra 
  pico 

MPa (CV) 

δ pico 

mm (CV) 

FT150 

N/mm² (CV) 

FT 60 

N/mm² (CV) 

REF + 6F 4,31 (7,1) 0,75 (30,8) 3,54 (6,44) 4,06 (4,09) 

20RC + 6F 3,97 (5,9) 0,94 (13,4) 3,09 (12,0) 3,54 (14,12) 

 

Os valores obtidos foram submetidos ao teste comparativo de médias de Tukey 

para verificar se as médias apresentam diferença estatística significativa. Os resultados 

estão mostrados na Tabela 4.22. 

Tabela 4.22 - Teste comparativo de médias de Tukey - flexão 4 pontos 

Amostras 

comparadas 

Médias 

FT150 
Resultado 

Amostras 

comparadas 
Médias FT60 Resultado 

REF + 6F 3,54 
NS 

REF + 6F 4,06 
NS 

20RC + 6F 3,09 20RC + 6F 3,54 

Amostras 

comparadas 

Médias  

  pico  
Resultado 

Amostras 

comparadas 

Médias  

δ pico 
Resultado 

REF + 6F 4,31 
NS 

REF + 6F 0,75 
NS 

20RC + 6F 3,97 20RC + 6F 0,94 

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 
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A partir do teste comparativo de médias, observa-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa para os parâmetros avaliados no ensaio de flexão em 4 

pontos. Em compósitos, o comportamento pré-fissuração é governado pela matriz e 

após a abertura de fissuras, o comportamento é regido pela interação entre a fibra e a 

matriz. Pode-se verificar que o comportamento do compósito de referência e o contendo 

RC são semelhantes. Como foi observado no ensaio de flexão das matrizes, não há 

diferença estatística significativa (Tabela 4.19) nesse parâmetro, para estas misturas. 

Dessa forma, pode-se concluir que a substituição de 20% de areia natural por RC não 

provoca alterações significativas na resistência à flexão dos compósitos. 

 

4.2 ENSAIO NOS ELEMENTOS DE ENCHIMENTO 

 

A seguir na Figura 4.10 são apresentadas as curvas carga-deslocamento dos 

elementos de enchimentos tradicionais (bloco cerâmico (BC) e EPS) e dos elementos de 

enchimento produzidos neste trabalho com materiais compósitos natural e reciclado. 

 
Figura 4.10 – Ensaio de carga concentrada segundo NBR 14859/2002 

A partir das curvas foram obtidas a carga de primeira fissura (Pcr) e a carga 

máxima (Pmax) as quais são apresentadas na Tabela 4.23.  
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Tabela 4.23 - Resultados do ensaio de carga concentrada nos elementos de enchimento 

Amostras  
Pcr 

KN (CV) 

Pmax 

KN (CV) 

BC - 0,44 (26,3) 

EPS - 0,37 (0,8) 

REF + 6F 0,79 (8,5) 1,83 (23,4) 

20RC + 6F 0,79 (14,3) 1,76 (19,6) 

Pode-se observar que o elemento de enchimento de EPS não atingiu a carga 

mínima exigida pela NBR 14859/2002 que é de 0,7KN para elementos de enchimento 

de ruptura dúctil com menos de 8cm de altura. O bloco cerâmico também não atingiu 

este valor. Para os enchimentos produzidos em compósitos reforçados com fibras de 

sisal, verificou-se que a carga de primeira fissuração já foi superior ao limite exigido 

pela norma. Além disso, verificou-se um ganho de carga até valores aproximadamente 

duas vezes maiores que esse limite. 

O resultado pós-fissuração do enchimento compósito é compatível com o 

comportamento do material submetido à flexão como mostrou a Figura 4.7. Após a 

primeira fissura verifica-se o surgimento de outras fissuras e manutenção ou aumento da 

carga. Comportamento similar foi obtido para o enchimento, conforme mostra a Figura 

4.11 onde pode ser observada múltipla fissuração na parte inferior do elemento de 

enchimento e o surgimento de fissura na lateral superior do compósito. O EPS 

apresentou ruptura brusca após grande deformação, como mostra a Figura 4.12. Já o 

bloco cerâmico apresentou ruptura frágil como pode ser observado na Figura 4.13 
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Figura 4.11 - Ensaio do enchimento compósito. a) elemento fletido; b) múltipla fissuração na parte 

inferior; c) fissura na lateral do compósito 

 

 
Figura 4.12 - Ensaio do enchimento de EPS. a) elemento íntegro; b) elemento rompido com grande 

deformação 

 

 
Figura 4.13 - Ensaio do enchimento de bloco cerâmico. a) elemento íntegro; b) elemento rompido 

O efeito da adição de agregado reciclado sobre a resistência do enchimento foi 

avaliado através do teste comparativo de médias de Tukey (Tabela 4.24) ao nível de 

confiança de 95%.  
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Tabela 4.24- Teste comparativo de médias de Tukey - carga concentrada 

Amostras 

comparadas 

Médias 

Pcr 

Resultado 
Amostras 

comparadas 

Médias  

Pmax 
Resultado 

REF + 6F 0,79 
NS 

REF + 6F 1,83 
NS 

20RC + 6F 0,79 20RC + 6F 1,76 

S= Diferença estatística significativa; NS= Diferença estatística não significativa 

Pode-se observar que a substituição parcial de 20% de agregado natural, por 

agregado reciclado de concreto (RC), não provocou alterações estatisticamente 

significativas na resistência dos elementos de enchimento compósitos. Esse resultado 

está de acordo com os ensaios realizados no material, nos quais não houve diferença 

significativa no comportamento à flexão das matrizes, bem como dos compósitos. 

 

4.3 FLEXÃO DE LAJES 

 

Para avaliação dos elementos de enchimento compósitos em uma estrutura real 

foram produzidas lajes de concreto armado premoldadas e submetidas a ensaio de 

flexão em 4 pontos. A produção das lajes demonstrou a facilidade de manuseio dos 

enchimentos compósitos e de montagem da laje. 

Os resultados do ensaio de flexão são apresentados na Figura 4.14, que apresenta 

curvas carga-deslocamento para lajes produzidas com enchimento cerâmico, de EPS e 

de compósitos. O ensaio foi interrompido a uma carga máxima de 16KN, devido a 

capacidade do equipamento. 
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Figura 4.14 - Gráfico de flexão nas lajes 

Avaliando a Figura 4.14, foram obtidas a carga de escoamento do aço (Fy) e o 

deslocamento associado ao escoamento (δy), mostradas na Tabela 4.25. 

Não foi possível, através do gráfico, determinar a carga de fissuração (Fcr) das 

lajes. Durante o ensaio, uma inspeção visual permitiu identificar que Fcr situa-se em 

torno de 1,8KN a 2,0KN para todas as lajes.  

Tabela 4.25 - Resultado do ensaio de flexão nas lajes 

Laje Tipo de enchimento Fy (KN) δy (mm) 

LBC 
Bloco cerâmico 5,49 3,17 

LEPS 
EPS 5,97 4,43 

LREF 

Enchimento 

compósito 8,93 4,98 

LRC 

Enchimento 

compósito reciclado 7,33 5,03 

 

Pela análise da Figura 4.14, pode-se perceber um comportamento semelhante, 

em todas as lajes, na fase inicial de carregamento (antes do surgimento de fissuras) onde 

o comportamento é regido pelas vigotas. Após o surgimento das fissuras, as lajes 

contendo os elementos de enchimento compósito começam a apresentar maiores valores 

de carga em comparação às lajes com os elementos de enchimento tradicionais. 

Pode-se verificar que a LBC e LEPS apresentaram valores de carga de escoamento 

do aço semelhantes e inferiores às apresentadas pelas LREF e LRC. Esse comportamento é 

mantido após a carga de escoamento do aço. Sendo assim, observa-se que os elementos 
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de enchimento compósitos proporcionaram maior resistência para as lajes após a 

fissuração do concreto das vigotas.  

A fissuração das lajes é apresentada nas Figuras 4.14 à 4.17 

 
Figura 4.15 - Fissuras LREF 

 
Figura 4.16 - Fissuras LBC 

 
Figura 4.17 - Fissuras LRC 
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Figura 4.18 - Fissuras LEPS 

Verificou-se que o elemento de enchimento compósito posicionado sob a laje 

apresentou fissuração nos estados mais avançados de carregamento, demonstrando que 

o mesmo colabora na transmissão de esforços de tração da laje. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi a produção de um elemento de 

enchimento compósito, de matriz cimentícia contendo agregado reciclado, de concreto 

como substituto parcial da areia, e fibras de sisal como reforço, para aplicação em lajes 

premoldadas de concreto.  

A utilização de adições minerais, agregados (naturais e reciclados) com diâmetro 

máximo reduzido, aditivo químico superplastificante e agente modificador de 

viscosidade, resultou na produção de uma matriz autoadensável que possibilitou a 

inserção das fibras de sisal como reforço, obtendo então um compósito com 

consistência suficiente para a moldagem dos elementos de enchimento. 

A partir da caracterização física das matrizes pode-se verificar que a substituição 

de 20% de agregado natural por agregado reciclado de concreto resultou num aumento 

de 8% na absorção de água por imersão, acréscimo de 6,9% no índice de vazios e  uma 

redução de 1% na massa específica aparente em relação à matriz de referência. Na 

absorção de água por capilaridade não houve diferença estatística significativa entre os 

valores apresentados  pela matriz de referência e a matriz contendo agregado reciclado. 

Através da análise das propriedades mecânicas das matrizes, observou-se que 

houve um aumento de 14,4% na resistência à compressão axial e redução de 20,7% na 

resistência à tração por compressão diametral da matriz reciclada, em relação à matriz 

de referência. Na resistência à tração na flexão, os valores obtidos para as duas matrizes 

não apresentaram diferença estatisticamente significativa. 

Com relação aos ensaios de caracterização física dos compósitos, verificou-se 

um aumento de 22,9% na absorção de água por imersão, acréscimo de 20% no índice de 

vazios, com consequente redução de 2,1% na massa específica aparente das amostras 

contendo agregado reciclado de concreto, em relação às amostras com 100% de areia 

natural. 

A análise dos resultados dos ensaios mecânicos dos compósitos mostrou uma 

redução de 18,7% na resistência à tração por compressão diametral do compósito 

contendo RC, em relação ao compósito de referência. Para a resistência à compressão 
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axial e a resistência à flexão, não houve diferença significativa entre os valores obtidos 

por ambos os compósitos.Dessa forma, pôde-se inferir que a substituição de 20% de 

areia por agregado reciclado apresenta-se como uma alternativa para a produção de 

compósitos cimentícios reforçados com fibras de sisal. 

Após a caracterização física e mecânica dos compósitos foram então produzidos 

os elementos de enchimento para verificação do desempenho do material como um 

elemento construtivo em comparação aos tradicionalmente empregados na construção 

de lajes premoldadas de concreto. 

Através do ensaio de carga concentrada, pode-se verificar que os elementos de 

enchimento de EPS e de bloco cerâmico vendidos comercialmente na cidade de Feira de 

Santana não atenderam ao requisito de resistência exigido pela norma, apresentando 

carga de ruptura abaixo da mínima estabelecida (redução de 47,1% e 37,14% para o 

EPS e o bloco cerâmico, respectivamente). Neste parâmetro, para os elementos de 

enchimento compósitos não houve diferença estatística significativa entre as amostras 

com 100% de areia natural e as amostras contendo o agregado reciclado. Estes 

elementos apresentaram carga de ruptura em torno de 150% maior que a exigida pela 

norma. 

Dessa forma, foram então produzidas as lajes com os elementos de enchimento 

produzidos e os tradicionais para comparação do desempenho em serviço dos mesmos.  

A partir do ensaio de flexão observou-se que as lajes produzidas com os 

elementos de enchimento compósitos apresentaram cargas de escoamento do aço 

superiores às apresentadas pelas lajes produzidas com bloco cerâmico e com EPS.  

Após as análises dos resultados dos ensaios, pode-se concluir que a substituição 

parcial de 20% de agregado miúdo natural por agregado reciclado de concreto é viável 

para a produção de elementos de enchimento compósitos com objetivo de aplicação na 

construção de lajes premoldadas de concreto. Os elementos de enchimento produzidos 

nesta pesquisa apresentaram propriedades mecânicas compatíveis com a norma e 

desempenho em serviço satisfatório para a produção de lajes premoldadas. 

Sendo assim, os compósitos reciclados podem ser vistos como materiais alternativos, 

possibilitando maior segurança para o trabalhador em pequenas construções além de 

contribuir para o desenvolvimento sustentável da construção civil.   
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